ÚVODNÍ SLOVO
Krásné podzimní dny milí spoluobèané,
léto se nám pøekulilo letos nìjak rychle, alespoò já mám ten
pocit. Možná pramení z toho, že jsme o letošních prázdninách
mìli opravdu napilno. V mateøské školce jsme bìhem prázdnin
stihli udìlat nové multifunkèní dopravní høištì a bezpeèné dopadové plochy a tak vám níže pøikládám fotografie, jak to dopadlo.
Také stavba Komunitního domu pro seniory finišovala do svého
závìru a v srpnu jsme dùm otevøeli veøejnosti. Prvního øíjna se
hned nastìhovali nájemníci a tak jim všem pøejeme, aby se jim ve
svých nových domovech dobøe bydlelo.
Jednou z dùležitých pracovních povinností bylo také pøesunutí sbìrného
dvoru v Øeèanech n.L.. V pùvodním
místì se více rozrostla zástavba a nechtìli jsme naše obyvatele obtìžovat
nelichotivým pohledem na sbìrné místo a tak jsme sbìrný dvùr pøesunuli do
prùmyslové zóny u èistièky odpadních
vod. V pøípadì, že budete chtít sbìrný
dvùr použít mimo sbìrné dny, kontaktujte nás na obecním úøadì. Své úpravy dozná i sbìrné místo v Labìtínì,
které budeme opravovat, neboť tam se
v poslední dobì zaèaly taktéž nekultivovanì ukládat odpady a to je tøeba
eliminovat a nehyzdit si okolí.
V létì jsme také zadali vypracování
projektové dokumentace na výmìnu
veøejného osvìtlení v obci. Studie
ukázala, že nìkteré sloupy veøejného
osvìtlení jsou v poøádku a bude tøeba
je jen natøít. Jiné jsou špatné a èeká nás výmìna. Všude plánujeme LED osvìtlení, které je
oproti souèasnému mnohem úspornìjší a tak by se nám finance do výmìny mìli brzo vrátit
na úspoøe energií. K výmìnì by mìlo dojít v Øeèanech i Labìtínì a to v celém rozsahu.
Také jsme pøedali stavebnímu úøadu k povolovacímu procesu projektovou dokumentaci
na místní komunikace Za Borkem. Pøedpokládáme, že do konce roku bychom mohli mít
stavební povolení a následnì budeme vyhlašovat výbìrové øízení na zhotovitele. Bìhem jara
až léta pøíštího roku poèítáme s výstavbou.
Pøed koncem záøí jsem na základì usnesení zastupitelstva obce podala žádost o dotaci na
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výmìnu oken a vstupních dveøí do tìlocvièny. Pokud dotaci z Pardubického kraje obdržíme,
k výmìnì dojde o prázdninách pøíštího roku.
Milí pøátelé, dovolte mi, abych vás také pozvala na dvì dùležité akce, které se do konce
roku budou ještì konat. První jsou volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR, které se
konají v pátek 20. a v sobotu 21. øíjna. Oznámení o dobì a místì konání voleb najdete zde ve
zpravodaji. Moc vás prosím o vaši volební úèast, politika se v posledních letech ubírá k centralizaci a vše se vzdaluje bìžnému obèanovi. Pøibývá byrokracie, omezení, zákazù a pøíkazù
a oslabuje se svobodné rozhodování lidí a podnikatelù. V letošních volbách bude dùležitá
co nejvyšší volební úèast, aby si naše Èeská republika zachovala tìžce nabytou svobodu a
demokracii i v dalších letech.
Druhou akcí je pak vánoèní rozsvícení stromu, které pøipadne na sobotu 2. prosince
a bude se konat jako vždy v našem parku. Podrobnosti vám sdìlíme prostøednictvím rozhlasu,
webových a facebookových stránek obce.
Na závìr vám všem pøeji pøíjemné podzimní dny a tìším se na setkání s vámi pøi zmiòovaných akcích.
Ing. Michaela Matoušková MPA, starostka obce
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INFORMACE OBCE
Platba stoèného
OÚ upozoròuje, že v øíjnu se platí stoèné ve výši 920,- Kè na osobu pro rok 2017, v pøípadì
firem 22,86 Kè/m3 + 15%DPH spotøebované vody. Stoèné je splatné do 31.10.2017, po
tomto termínu bude úètováno penále.
Poplatek mùžete uhradit v hotovosti na obecním úøadu v úøední dny
tj. pondìlí a støeda 8 – 12 , 13 – 17 hod.
V pøípadì bezhotovostní platby na úèet è. 1205435379/0800, variabilní symbol 2321xxxxxx
(první x: 1=Øeèany nebo 2=Labìtín; následující 3x pro è.p. domu a zbylé 2x pro è. bytu – bez
lomítek,
napø.:
- v Øeèanech è.p. 333/15 bude tvar VS 2321133315,
pro è.p. 92/1 bude tvar VS 2321109201
- v Labìtínì èp. 9 bude tvar VS 2321200900
nebo
Platba složenkou:
na úèet è. 1205435379/0800, variabilní symbol 2321xxxxxx (jako u bezhotovostní platby)
Recyklujte s hasièi
Sbor dobrovolných hasièù Øeèany je úèastníkem projektu “Recyklujte s hasièi” a oznamuje, že na dvùr obecního úøadu je možno odkládat nepotøebné elektrospotøebièe jako lednice,
mrazáky, praèky, el. sporáky, el. náøadí, televize, vysavaèe, fény, rychlovarné konvice, rádia,
poèítaèe, tiskárny bez tonerù apod. Podmínkou je, aby elektrospotøebièe byly kompletní –
nerozebrané. Tyto spotøebièe mùžete ukládat za pøítomnosti zamìstnancù na dvùr OÚ každý
pracovní den od 8 – 12 hod. a v úøední dny tj. pondìlí a støedu od 13 – 17hod. Tato akce trvá
celoroènì. NESBÍRAJÍ SE žárovky, záøivky a bojlery.
Sbìr tonerù
Na chodbì obecního úøadu je možno do sbìrných boxù odevzdávat bezplatnì použité
tonery (cartridge) do tiskáren.
Rozsvícení vánoèního stromu
Dne 2. prosince 2017 v parku u kostela. Program bude upøesnìn.
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 6/2017 ze dne 14. 6. 2017
Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na „Multifunkèní høištì v MŠ
a dopadové plochy“
Paní starostka informovala o poskytnuté dotaci z Programu obnovy venkova na Multifunkèní
høištì v MŠ a dopadové plochy ve výši 110 000 Kè od Pardubického kraje.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavøení smlouvy.
Smlouva o dílo na „Dopadovou plochu pod herní prvek a multifunkèní dopravní høištì“
Paní starostka pøedložila nabídku od spoleènosti 4 SOFT na zhotovení dopadové plochy
a multifunkèního høištì v MŠ ve výši 245 318,43 Kè s DPH, která by v dobì uzavøení MŠ
o letních prázdninách dílo v MŠ provedla. Èást pøípravných prací bude provedena pracovníky
obecního úøadu.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavøení smlouvy.
Zakoupení elektronického výdejního a evidenèního stravovacího systému
Paní starostka informovala o požadavku rodièù na úhradu stravného v ZŠ a MŠ bankovním
pøevodem, který vzešel z dotazníkového šetøení, proto pøedkládá nabídku od spoleènosti
L.V-software, Vlastimil Luòák na automatizovaný systém pro evidenci strávníkù pro školní
jídelnu vèetnì výdejního a objednávkového systému, identifikace strávníka pomocí RFID èipu
a možnosti internetového odhlašování stravy spolu s možností hradit poplatky bankovním
pøevodem.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavøení smlouvy.
Zakoupení propagaèních materiálù obce
Paní starostka informovala o zámìru zakoupení propagaèních materiálù obce, které by se
využívaly na akcích obce, soutìžích a pro další obecní úèely. Jedná se o zakoupení samolepek,
nafukovacích balónkù, žetonù do nákupního košíku s klíèenkou, trièek a deštníkù dle pøedložených nabídek vše s logem obce.
Zastupitelstvo zámìr schválilo.
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Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 7/2017 ze dne 19. 7. 2017
Prodej pozemku p. è. 86/10 v k. ú. Øeèany nad Labem
V minulém mìsíci byl vyvìšen zámìr o prodeji pozemku p. è. 86/10. K odkoupení pozemku
se pøihlásilo Spoleèenství vlastníkù domu Školní 228. Kupní cena za pozemek bude rozdìlena
do dvou splátek na dva roky. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje prodej pozemku p. è. 86/10 dle GP è. 528-48/2017
za cenu v èase a místì obvyklou 192 Kè/m2 o výmìøe 751 m2 Spoleèenství vlastníkù domu
Školní 228, Øeèany nad Labem. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí bude hradit
kupující. Kupní cena bude rozdìlena do dvou splátek na 2 roky.
Prodej pozemku p. è. 86/11 v k.ú. Øeèany nad Labem
V minulém mìsíci byl vyvìšen zámìr o prodeji pozemku p. è. 86/11. K odkoupení pozemku
se pøihlásilo Bytové družstvo Jiráskova ulice. Kupní cena za pozemek bude rozdìlena do tøech
splátek na tøi roky. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje prodej pozemku p. è. 86/11 dle GP è. 528-48/2017
za cenu v èase a místì obvyklou 192 Kè/m2 o výmìøe 1013 m2 Bytovému družstvu Jiráskova ul., Øeèany nad Labem. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující.
Kupní cena bude rozdìlena do tøech splátek na 3 roky.
Zpracování projektové dokumentace revitalizace veøejného osvìtlení v obci
Pøedsedající informovala o vypracované studii stavu veøejného osvìtlení v obci. Studie finanènì nastínila náklady na revitalizaci osvìtlení, kdy dojde v nìkterých pøípadech k výmìnì
sloupù èi nátìru sloupù a v celé obci k výmìnì svítidel. Pøed zahájením výbìrového øízení je
nutné vypracovat projektovou dokumentaci.
Stavba by byla realizována na základì soutìže vèetnì výstavby veøejného osvìtlení v ulici
Lesnická. Opravou veøejného osvìtlení by vznikla pomìrnì velká úspora za elektrickou energii
v obci.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zpracování projektové dokumentace revitalizace
veøejného osvìtlení v obci od spoleènosti ÈEZ ESCO a.s. za cenu 196 180,92 Kè bez DPH.

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

zpravodaj_rijen_2017.indd 15

5

6.10.2017 14:19:22

Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 8/2017 ze dne 23. 8. 2017
Prodej pozemku p.è. 571/4 v k.ú. Øeèany nad Labem
Paní starostka informovala o podané žádosti manželù P. na odkup pozemku p.è. 571/4 v k.ú.
Øeèany nad Labem o výmìøe 144 m2 za cenu obvyklou 195 Kè/m2, tj. celkem za 28 080 Kè
bez DPH. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku.
Stanovení školského obvodu Základní a mateøské školy v Øeèanech nad Labem
Paní starostka informovala pøítomné o novele školského zákona, který ukládá povinnost stanovit školský obvod. Do nového školského obvodu pro Základní školu budou spadat obce
Øeèany nad Labem, Trnávka, Kladruby nad Labem, Tetov, Selmice. Paní starostka navrhuje
uzavøít veøejnoprávní smlouvy s tìmito obcemi, s úplatou za umístìní žáka v naší ZŠ ve výši
1 500 Kè na jeden školní rok.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje stanovení školského obvodu na obce Øeèany nad
Labem, Trnávka, Kladruby nad Labem, Tetov a Selmice a uzavøení veøejnoprávní smlouvy s
tìmito obcemi za úplatu 1500 Kè na jednoho žáka.
Zakoupení obecního mobiliáøe ke Komunitnímu domu pro seniory
Pøedsedající prezentovala mìstský mobiliáø od firmy BLACKBOX s.r.o., který navrhuje koupit
ke komunitnímu domu pro seniory, jedná se o 3 ks lavièky NISHA, 2 ks odpadkového koše
RAILA a zahrazovací sloupky.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zakoupení mìstského mobiliáøe od firmy BLACKBOX s.r.o. 3 ks lavièek NISHA, 2 ks odpadkových košù a zahrazovací sloupky. Vše bude
instalováno v objektu kolem komunitního domu pro seniory.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 9/2017 ze dne 13. 9. 2017
Obecnì závazná vyhláška obce, kterou se stanoví èást spoleèného školského obvodu základní školy è. 1/2017
Na základì spoleèné dohody obcí o rozšíøení školského obvodu schválené na minulém jednání
OZ byla vytvoøena obecnì závazná vyhláška o rozšíøení spoleèného školského obvodu za dohodnutých podmínek pøijímání žákù z okolních obcí do ZŠ Øeèany nad Labem.
Tato vyhláška byla zkontrolována Ministerstvem vnitra a je možné ji pøijmout.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje obecnì závaznou vyhlášku, kterou se stanoví
èást spoleèného školského obvodu základní školy pro obce Øeèany nad Labem, Trnávka,
Kladruby nad Labem, Selmice a Tetov.
6

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

zpravodaj_rijen_2017.indd 16

6.10.2017 14:19:22

Pronájem bytových prostor v Komunitním domì pro seniory
Pøedsedající informovala o dokonèení stavby KoDuSu, jeho kolaudaci a jeho slavnostním otevøení. Podle podaných žádostí o pronájem bytových jednotek a vyvìšeného zámìru o pronájmu bytových jednotek je nyní možno podepisovat nájemní smlouvy podle podmínek dotace,
a to s platností od 1. 10. 2017.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje pronájem bytových jednotek v Komunitním domì
pro seniory od 1. 10. 2017 dle vyvìšeného zámìru obce a povìøilo starostku obce k podpisu
nájemních smluv.
Pronájem bytového prostoru è. p. 284
Paní starostka seznámila pøítomné s ukonèením pøedchozího pronájmu bytové jednotky v MŠ.
Na další pronájem podle již døíve vyvìšeného zámìru za stejných podmínek jako u pøedchozí
smlouvy je pouze jedna zájemkynì.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje pronájem bytové jednotky è. p. 284, ul. Budovatelù, Øeèany nad Labem dle vyvìšeného zámìru obce za cenu 4000 Kè/mìsíc vèetnì nájemného za kotel. Nájemní smlouva bude uzavøena na dobu 1 roku s možností prolongace.
Prodej pozemku p. è. 593/9 v k. ú. Øeèany nad Labem
Paní starostka informovala pøítomné o vyvìšení zámìru obce na odprodej pozemku p. è.
593/9. Prodejem pozemku dojde k narovnání stavu užívání pozemkù po probìhlé digitalizaci.
Pozemek se prodává za cenu v místì a èase obvyklou, tj. 195 Kè/m2. Poplatek za vklad do
katastru nemovitostí bude hradit kupující.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje uzavøení smlouvy na prodej pozemku.
Projektová dokumentace na 1. etapu kanalizace Øeèany - Západ
Paní starostka pøednesla základní informace k vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu
první etapy kanalizace v lokalitì Øeèany nad Labem – západ. Dostupnou nabídku zhodnotil
stavební výbor a doporuèil ji ke schválení.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje vyhotovení projektové dokumentace na 1. etapu
kanalizace Øeèany nad Labem – ZÁPAD za cenu 102 000 Kè od autorizovaného inženýra
Ing. P. Bukovského, Pøelouè.

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

zpravodaj_rijen_2017.indd 17

7

6.10.2017 14:19:22

Pozemkové úpravy
Paní starostka pøednesla informace o ubývajících zásobách podzemní vody v katastru obce a
nastínila možné využití pùvodních ramen Labe pro zadržení vody v krajinì.
Vody ve studních výraznì ubylo. Situaci je tøeba zaèít pomìrnì rychle øešit. První etapou
bude oslovení vlastníkù pozemkù v katastru obce a následnì pøíprava podkladù pro zahájení
pozemkových úprav.
Pozdìji pøi souhlasu více než poloviny vlastníkù zemìdìlských pozemkù bude osloven stát pro
realizaci konkrétních pozemkových úprav pro zadržení vody v terénu.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje pøípravu podkladù pro provedení pozemkových
úprav v obci Øeèany nad Labem
Zástavní právo na KODUS pro Ministerstvo pro místní rozvoj
Pøedsedající informovala o nutnosti podpisu smlouvy o zøízení zástavního práva k nemovitosti
KoDuS podle projektu poskytnuté dotace. Vìøitelem bude poskytovatel dotace Ministerstvo
pro místní rozvoj, doba zástavního práva se sjedná na dobu 20 let.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje smlouvu o zøízení zástavního práva k nemovitostem na projekt B.j. 14 PB – KODUS Øeèany nad Labem ve prospìch zástavního vìøitele
zástavním právem k nemovitosti Obráncù míru è. p. 44, a to za úèelem zajištìní pøípadné
budoucí pohledávky zástavního vìøitele na zaplacení èástky ve výši 8 400 000 Kè, která
vznikne v pøípadì, že zástavce poruší podmínky uvedené v èl. VII. odst. d); e) programu.
Zástava se sjednává na dobu 20 let. Zástavním vìøitelem se stává Èeská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj, Staromìstské nám. 6, 110 15, Praha 1, IÈO: 66 00 22 22. K podpisu
smlouvy povìøuje starostku obce.
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Oznámení volièùm o dobì a místì konání voleb do Poslanecké snìmovny
Parlametnu ÈR ve dnech 20. a 21. øíjna 2017
v obci Øeèany nad Labem
V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona è. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu Èeské republiky a o zmìnì a doplnìní nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších
pøedpisù,
i n f o r m u j i v o l i č e,
že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 20. října 2017 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 21. října 2017 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání volbeb
- ve volebním okrsku è. 1 Øeèany nad Labem
je volební místnost se sídlem: zasedací místnost Obecního úøadu, 1.máje 66, Øeèany nad Labem
pro volièe s trvalým pobytem na území tohoto volebního okrsku, jehož území je vymezeno na
katastrální území Øeèany nad Labem.
- ve volebním okrsku è. 2 Labìtín
je volební místnost se sídlem: kulturní místnost, Obráncù míru è.p.7, Labìtín
pro volièe s trvalým pobytem na území tohoto volebního okrsku, jehož území je vymezeno na
katastrální území Labìtín.
Volièi bude umožnìno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního obèanství Èeské republiky platným obèanským prùkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem Èeské republiky anebo cestovním prùkazem. Neprokáže-li voliè uvedené
skuteènosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožnìno.
Hlasovací lístky budou volièi dodány do domácnosti (na adresu trvalého pobytu) nejpozdìji do úterý 17. øíjna 2017, v den voleb mùže tyto obdržet i ve volební místnosti.
Je-li voliè z dùvodu nepøítomnosti v místì svého trvalého pobytu vybaven volièským prùkazem, mùže na tento hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území Èeské republiky,
popø. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahranièí u pøíslušného zastupitelského úøadu.
V Øeèanech nad Labem dne 2.10.2017

Ing. Michaela Matoušková, MPA
starostka obce
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„DVEŘMI DOKOŘÁN“ V KOMUNITNÍM DOMĚ
PRO SENIORY PROŠLY V SOBOTU 26. 8. 2017
STOVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ.

Atraktivní bydlení pro sobìstaèné seniory jsme v naší obci pøedstavili 26. 8. všem vážným zájemcùm, jejich rodinám, široké veøejnosti a pozvaným hostùm. Sobotní odpoledne s
kulturním programem pøímo pøed novým Komunitním domem v parku se tak stalo svátkem
pro lidi z obce i blízkého okolí. Odpoledne
nám zpestøilo vystoupení smyècového tria
INFLAGRANTI, svým úchvatným zpìvem
nás obohatila zpìvaèka Monika Mašková a
pøíjemnou hudbu bubnù a dalších nástrojù
jsme mohli slyšet od souboru Mlima Jua ze
školy Svítání. Malý jarmark v podobì stánkù s dekoracemi, medovinkou a výrobky
z medu, trdelníkem, klobáskami a nápoji,
belgickou èokoládou a palaèinkami, slovenskými sýry a obecní stánky s balónky
a topinkami nám doplnil atmosféru celého
dne. Témìø povinnou výbavou bylo nové
trièko obce s nápisem: „Moje srdce bije
pro Øeèany nad Labem“. Kdo si ho nestihl
koupit na místì, mùže si ho zakoupit spoleènì s dalšími obecními pøedmìty jako je
deštník, tužka, klíèenka a další na Obecním
úøadì. Novou „obyvatelkou“, která bude
støežit Komunitní dùm zvenèí, je øezbáøem vyøezaná socha Panny Marie, kterou nám vysvìtil
pan Faráø Pilka. Umìlecký øezbáø Marian Maršálek v den otevøených dveøí vyøezal pøed oèima
návštìvníkù i dózu na masti, další atribut našeho obecního znaku.
Návštìvníci si v ten den mohli projít a prohlédnout všech ètrnáct nových bytových jednotek, které vznikly bìhem jednoho roku z bývalého domu služeb. Byty vèetnì spoleèenské
10
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místnosti a spoleèné terasy s výhledem do malebného okolí jsme pøedali do užívání novým
nájemníkùm už k 1. øíjnu. Obsazeno je všech 14 bytových jednotek.
S nabídkou bydlení v KODUSu, jak dùm
nyní nazýváme, jsme oslovili naše seniory i seniory z blízkého okolí už pøed nìkolika mìsíci a
vzbudili jsme velký ohlas. Na setkání s vážnými
zájemci, kteøí splòují pøedepsaná pravidla a které jsme uspoøádali na zaèátku srpna, jich pøišlo
pøesnì tolik, kolik je bytù. Nìkteøí si již pøímo
na setkání vybrali svùj nový byt. Další pøípadné
zájemce budeme vést v poøadníku, který budeme pravidelnì aktualizovat. Nìkteøí další, kteøí
by se do domu pozdìji chtìli nastìhovat, si musejí uspoøádat své majetkové pomìry. Nesmìjí
být totiž vlastníky nemovitosti a jejich pøíjem
nesmí pøesahovat jednonásobek prùmìrné mìsíèní mzdy.
A mluvili jsme už i s našimi budoucími nájemníky. Paní Marie se do Komunitního domu
moc tìší: „Já už jsem si vybrala byteèek, hned
dole, abych to mìla blízko k hlavním dveøím.
Ve velkých prostorách se mi špatnì chodí, potøebuju se pohybovat v malém prostoru, kde se
mohu pøidržet a kde je všude blízko. Takže jedna místnost se sociálním zaøízením mnì bude
vyhovovat. A na venek mám chodítko,“ øíká a
prozrazuje o sobì, že je hodnì spoleèenská a
má ráda lidi, takže soužití se seniory v jednom
domì vítá. To je také našim cílem – propojit v
Komunitním domì lidi, podobného vìku a zájmù, kteøí žijí aktivním zpùsobem života. Kromì
spoleèného sdílení zážitkù oèekáváme, že si senioøi budou pomáhat.
„Tìším se sem už moc, stìhuju se z jièínského domova dùchodcù sem do Øeèan, protože
tu mám celou rodinu a budu jí blízko,“ svìøuje
se paní Vìra. Dùm se jí moc líbí: „Je to tu nové,
krásné, ještì jsem to v žádném penzionu, kde
jsem se byla podívat, nevidìla. A také vítám tu spoleèenskou místnost, mám ráda kutilství,
maluju na sklo, tvoøím keramiku, šiju patschwork,“ vypoèítává své aktivity. Paní Božena se
pøidává s chválou: „Krásnì se o nás starší tady v Øeèanech starají. Já se budu stìhovat z
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M

zpravodaj_rijen_2017.indd 111

11

6.10.2017 14:19:23

podnájmu, kde nejsem spokojená, protože nám stále
zvyšují nájem a sama to už neutáhnu.“ Podobnì je na
tom i paní Jaroslava, která navíc po smrti svého syna
zùstala sama: „Už nemám nikoho a jsem ráda, že budu
na konci života se slušnými lidmi ve slušném prostøedí.“
Nejen chátrající budova, která kazila vjezd do obce,
ale i dosavadní nevýhodné bydlení pro seniory v rùzných podnájmech bylo pro nás jedním z dùležitých podnìtù, abychom se do pøípravy spoleèného bydlení pro
sobìstaèné nejstarší obèany pustili. Naší obci i dalším
obcím v okolí citelnì chybìlo zázemí pro seniory, kteøí
jsou ještì plnì sobìstaèní a tvùrèí a sem tam potøebují
nìjaký servis a pomoc. Tu jsme jim pøipraveni nabídnout
prostøednictvím peèovatelské a dalších služeb. Aby mìli pøipravené zázemí pro budoucnost,
kdy svoji sobìstaènost ztratí, doporuèujeme jim podat si pøedbìžnou žádosti o umístìní do
poøadníku vybraného domova s plnou péèí.
Senioøi se mohou pustit i do studia
Od záøí dochází do Komunitního domu èlenové zdejšího Klubu dùchodcù, kteøí se dosud
potkávali na obecním úøadì. A lidé v pokroèilejším vìku budou moci i studovat. Naší snahou
je prodloužení aktivního života našich seniorù, a protože víme, že i v seniorském vìku se dá
studovat, pøipravili jsme u nás konzultaèní støedisko Virtuální Univerzity tøetího vìku, jehož
sídlo v komunitním domì otevøeme už 10. øíjna. Pro propojení generací máme námìty pro
spolupráci mateøské školy se seniory – dìti mohou seniory navštìvovat, mohou si spolu vyprávìt, mohou spolu tvoøit, mohou spolu èíst. Vedení školy a školky tuto èinnost také vítá.
Dìti z mateøské školky už našim seniorùm namalovaly krásné obrázky na pøivítanou a tak se
senioøi tìší na jejich spoleèné setkávání.
Do budoucna poèítáme s rozvojem bezprostøedního okolí Komunitního domu, s vybudováním celé „návsi“ v této nejstarší èásti obce. Máme již vypracovanou studii, ve které je nakreslena budoucí revitalizace parku, poznávací stezka i sportovní zázemí pro seniory vybavené
cvièebními nástroji.
Na KODUS pøispìlo ministerstvo pro místní rozvoj
Nový Komunitní dùm pro seniory stál 21 610 tis. korun. Obec jej financovala témìø ze
dvou tøetin sama z vlastních prostøedkù, bez zadlužení. Dotaci 8 400 tis. Kè poskytlo ministerstvo pro místní rozvoj. Èástkou 200 000 Kè na vnitøní vybavení pøispìla také Nadace
ÈEZ. „Žádost jsme podali v prosinci 2015, ministerstvo o ní rozhodlo na zaèátku roku 2016
a v srpnu téhož roku jsme zaèali stavìt. Jsme jediní v Pardubickém kraji, kteøí se žádostí ve
výzvì ´Podporované byty 2016 – Komunitní dùm pro seniory´ uspìli a to nás velmi tìší.
Michaela Matoušková, starostka obce
12
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KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY V BĚHU ČASU
Milí spoluobèané, máme úspìšnì za sebou jednu z nejvìtších zmìn v naší obci v posledních
letech, kterou projekt Komunitního domu pro seniory dozajista byl. Projekt, který zmìnil nejen
kus Øeèan, ale zmìní život i nìkterým z vás, jakožto budoucím obyvatelùm této krásné budovy.
Aè tato budova nyní ukazuje svou novou tváø, má bohatou historii a tak mi nejprve dovolte,
abych vám ji pøiblížila a mohli jsme si trochu zavzpomínat na to, jak to vše zaèalo.
Na poèátku byla akce „Z“. V roce 1976 byla podepsána smlouva na projekt tehdejšího Domu
služeb, kde mìli být umístìny provozovny holièství, kadeønictví, pedikúra, mandl, sbìrna prádla,
sbìrna obuvi, elektro opravna a prodejna kvìtin. Ve druhém podlaží byla plánována vývaøovna
a jídelna, která mìla sloužit èlenùm JZD a obèanùm obce. Stavìt se ale nezaèalo hned. Výstavba,
která byla plánována na rok 1980, narazila na problémy, jak ve schvalovacích procesech, tak se
nepodaøilo sehnat stavitele, který by stavbu zajistil.
Zaèalo se proto až v roce 1981. Pøi výstavbì pomáhali naši obèané a jejich úèast zde dosáhla
86 000 brigádnických hodin. Vytvoøili tak spoleènì hodnotu díla ve výši tehdejších 2,6 mil Kè.
Slavnostní zahájení a pøedání pùvodního Domu služeb se konalo 19. bøezna 1983 a tehdejší pøedseda MNV Ing. Utíkal v ten den ocenil práci všech obèanù, kteøí se na výstavbì Domu
služeb podíleli.
Budova nám ale sloužila jen nìkolik let. V devadesátých letech byl Dùm služeb odprodán do
soukromého vlastnictví, díky pøíslibu rozšíøení služeb pro obèany. V roce 2006 byl bohužel objekt
pøedán správci konkursní podstaty, který nemovitost nabídl tehdejšímu zastupitelstvu k zakoupení.
To se rozhodlo nabídky nevyužít. Dùm tedy zùstal prázdný a zaèal postupnì chátrat.
Až v roce 2013 jsme rozhodli o jeho zpìtné koupi. Nevedl nás k tomu jen odkaz Ing.
Utíkala, že má dílo sloužit nejen nynìjším, ale i budoucím generacím, ale také skuteènost,
že naše rodièe a prarodièe se svou prací zasloužili o tuto budovu, která mìla sloužit nejen
jim ale i nám. Opuštìná budova tak dostala nadìji, že bude rekonstruována a pøestavìna na
Komunitní bydlení pro seniory.
Sama stavba Komunitního domu trvala necelý rok, ale tomu pøedcházelo mnoho bezesných nocí. Museli jsme spoleènì s vámi vybrat vhodnou variantu - buï vše zbourat a postavit
nový komplex, nebo budovu ponechat, pøestavìt a pøistavìt. Spoleènì s vámi jsme vybrali
druhou variantu a jsem za ni dnes velmi šťastná.
Potom nás èekalo najít vhodného projektanta, který bude mít k celé stavbì také kladný
vztah a promítne do ní vše, co si budova a její osud zaslouží. Na tuto výzvu se nám pøihlásil
náš rodák Ing. arch. Ondøej Doule a chopil se s dalšími kolegy a projektantem Ing. Pavlem
Ježkem práce. Velmi citlivì postupoval pøi tvorbì architektonického rázu budovy, snažil se,
aby se budova svými prvky blížila románské dobì a pøitom do sebe promítla i novou podobu
dnešní architektury. Èlenìní budovy se tak zcela zmìnilo a døíve nevzhledný kvádr dnes velmi
dobøe zapadá do našeho území.
Vedle tvorby projektové dokumentace zaèal boj o nìkolika milionovou dotaci a na obci
jsme zaèali spoøit, abychom stavbu ufinancovali z vlastních prostøedkù a obec nezadlužili. Vše
se nakonec podaøilo a dílo bylo dokonáno.
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Za to, že mohl být tento smysluplný projekt uskuteènìn, dìkuji vám, našim obèanùm, kteøí
jste se do ankety o osudu této budovy zapojili, dìkuji celému zastupitelstvu naší obce, zejména pak panu místostarostovi Miloši Švejkovi, který mi byl po celou dobu stavby pevnou oporou a díky patøí architektu Ondøeji Doulemu za cit, se kterým celou dobu na projektu pracoval.
Teï už si pøeji jen jediné, aby se tu budoucím obyvatelùm dobøe žilo, aby mìli pøíjemné
prostøedí a mezi sebou dobré vztahy. Není to málo, ale vìøím, že se i toto povede.
Michaela Matoušková, starostka obce

SLOVA ARCHITEKTA ONDŘEJE DOULEHO
Milí obèané a návštìvníci Øeèan,
tímto bych Vám rád podìkoval za poèáteèní dùvìru, kterou jste do mé varianty architektonického návrhu Komunitního domu vložili skrze demokratické referendum v roce 2015.
Projekt zaèal vznikat již na podzim v roce 2014 poté, co obec v roce 2013 zpìtnì zakoupila
bývalý Dùm služeb do svého vlastnictví a mìla zámìr vybudovat zde bydlení pro seniory.
Paní starostka okamžitì vyhledala vládní grantovou výzvu a my se pustili do tvorby variant
stavebního øešení.
Zachování starého objektu a jeho okolí bylo velmi nároèné a vyžadovalo komplikovaný
projekt pøestavby. Chtìli jsme ušetøit na demolicích, zakládání i zdìní. Souèasnì jsme chtìli
zachovat co nejvíce okolní zelenì. Pøestavby jsou nároèné na projektování i realizaci, ale
pokud se podaøí, tak mohou být levnìjší a mohou mít mnohem vìtší kulturní hodnotu než
novostavby. Je v nich kus historie. Také proto jsme chtìli zachovat objekt, který jste nìkteøí
z vás, ale i moji rodièe vlastníma rukama stavìli v rámci povinností minulého režimu. Chtìli
jsme zdùraznit nejen respekt k vaší práci, ale i kus minulosti pro budoucí generace.
Projekt zachovávající kostru pùvodního Domu služeb, je nyní realizován, a aèkoliv se muselo provést hodnì kompromisù, já osobnì jsem s finální realizací velmi spokojen. Projekt
se potýkal s mnoha problémy, ale øešení byla vždy nalezena a to hlavnì díky exekutivním
a manažerským schopnostem paní starostky Michaely Matouškové a zastupitelstva Øeèan n.
Labem. Bez nich by tento nìkolikamilionový projekt nebyl zahájen, neboť zajistili spolufinancování velmi nároènou státní dotací v soutìži, kterou se svou pøihláškou vyhráli.
Velmi mne to mrzí, ale bohužel jsem se nemohl osobnì zúèastnit slavnostního otevøení
Komunitního Domu v Øeèanech, neboť mám více a více povinností ve výzkumném centru na
Floridì, kde jsem letos v létì zaèal pracovat na plný úvazek. Nicménì, až do Øeèan pøijedu,
rád se s Vámi podìlím o mé zkušenosti s Komunitním domem pro seniory nebo z práce
v NASA èi projektu pro Buzze Aldrina (2. muž na mìsíci) a to tøeba malou formou besedy
v Komunitním domì. Doufám, že se Vám u Komunitního domu nebo v nìm bude žít dobøe,
a že se v budoucnu podaøí realizovat i další plánované projekty.
Se srdeènými pozdravy z horké Floridy, architekt KODUSu Ondøej Doule
14
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Aktuality v procesu pøíprav Národního høebèína Kladruby nad Labem
na podání žádosti o zápis do seznamu UNESCO
Proces pøípravných a realizaèních prací s cílem zapsat kulturní krajinu høebèína do Seznamu svìtového kulturního a pøírodního dìdictví UNESCO se po více jak roèní práci pøiblížil
svému prvnímu stìžejnímu cíli, kterým je podání dokumentu, tzv. návrhu nominaèní dokumentace, k prvotnímu posouzení ze strany Centra svìtového dìdictví UNESCO.
Obsah návrhu nominaèní dokumentace je koncipován s ohledem na požadavky dlouhodobé ochrany kulturních, pøírodních a historických hodnot celého území s cílem zachovat toto
bohatství pro budoucí generace.
Struktura dokumentu má pøesnì specifikovanou strukturu, jež je popsána v provádìcí
smìrnici Úmluvy o svìtovém dìdictví. Podrobnì jsou popsány historie a vývoj nominovaného
statku, jeho právní ochrana a správa vèetnì budoucího financování a srovnání s obdobnými
hodnotami jinde v Evropì èi na svìtì. Zohlednìny jsou pøipomínky, které zaznívaly na veøejných besedách od pøedstavitelù místních a regionálních samospráv i od obèanù, jenž v tomto
neopakovatelném území žijí.
Dokument je v souèasnosti pøekládán do anglického jazyka a do konce záøí bude oficiálnì
pøedán na Centrum svìtového dìdictví UNESCO v Paøíži. V prùbìhu mìsícù øíjen a listopad
se uskuteèní pøipomínkové øízení, jehož výsledkem budou doporuèení k dílèím èástem dokumentu. Tato doporuèení a ostatní pøipomínky budou muset být zapracovány do finálního dokumentu. Koneèná podoba oficiální nominaèní dokumentace bude hotova na konci letošního
roku, pøípadnì na zaèátku roku 2018 a signifikována ze strany Ministerstva kultury, jakožto
oficiálního pøedkladatele dokumentu za Èeskou republiku.
Na zpracování jednotlivých kapitol a subkapitol pracuje tým odborníkù, jehož èleny jsou
zástupci Ministerstva zemìdìlství, Ministerstva kultury, Národního památkového ústavu, Èeské komise pro UNESCO pøi Ministerstvu zahranièních vìcí, Pardubického kraje a Národního
høebèína Kladruby nad Labem. Èinnost týmu je øízena Radou památky, jež je ustanovena memorandem èlenù Vlády ÈR, ministrem zemìdìlství Marianem Jureèkou a ministrem kultury
Danielem Hermanem.
V prùbìhu letošního podzimu pøipravuje høebèín další setkání s místními obèany za úèasti
zajímavých hostù.
Radek Václavík
Národní høebèín Kladruby nad Labem, s.p.o.
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PŘEDSTAVENÍ OSOBNOSTI OBCE
EVA VONDRÁČKOVÁ
Po dlouhé dobì vám pøedstavíme další osobnost naší obce, kterou je tentokrát Eva Vondráèková. Eva vyhrála dne 9.9. 2017 soutìž
Beauty foot cup a stala se tak mistryní ÈR v pøístrojové pedikúøe.
Jak její kariéra zaèala? Pøed 10 lety stála pøed rozhodnutím ,
zda jít studovat vysokou školu a moci zùstat ve školství a nebo
se zaèít vìnovat nìèemu úplnì jinému. Sama chodila na pøístrojovou pedikúru a velmi jí tento obor zajímal a lákal. Pøihlásila
se proto do rekvalifikaèního kurzu a po dobu ètvrt roku jezdila
každý víkend do Prahy. V listopadu 2007 úspìšnì ukonèila rekvalifikaèní kurz a zaèala podnikat pøi zamìstnání.
Zaèínala jako mobilní pedikérka a postupnì se dostávala do
podvìdomí lidí, kteøí tuto službu potøebovali a vlastnì k nìkterým
jezdí od svého zaèátku až do dnes. Èasem si otevøela studio v
Øeèanech nad Labem, a i nadále jezdila ke klientùm domù, a také
za nìjaký èas do Domova pro seniory v Pøelouèi. V roce 2012 se
Eva zúèastnila soutìže v pedikúøe a obsadila 2. místo.
Potom, co Evu oslovila Profipedikúra v Ostravì, zaèala
jezdit a školit pedikùru i tam. Díky skvìlým lidem a
zvláštì díky výborné ženì Katce Vykydalové, se dostala
na školení rovnátek na zarostlé nehty do Nìmecka a
Polska. Pro tuto firmu také školila v Praze a Ostravì.
Posledního ledna 2015 Eva zakonèila své pùsobení ve
školství a v kvìtnu otevøela salon Top Pedikúra v Pardubicích. Také øeèanské studio doznalo rekonstrukce.
Eva se nyní vìnuje péèi o diabetiky, zarostlé nehty,
manikúru a pøístrojovou pedikúru. V salonu v Pardubicích pracuje od ledna s kolegyní Monikou, obì se
vìnují jak pedikùøe tak i manikúøe a pracují výhradnì
s veganskou, èistì pøírodní kosmetikou Spa Ritual. Pracují i v tandemu, kdy v jeden èas udìlají
manikúru a pedikúru jedné osobì najednou.
V kvìtnu letošního roku se Eva pøihlásila do soutìže a 9.9. 2017 v rámci veletrhu World of
Beauty Spa, kde probìhla soutìž Beauty foot cup - Mistrovství ÈR v pøístrojové pedikúøe, obsadila
1. místo a získala tak titul absolutního vítìze a mistra ÈR!
Eva na závìr øíká: „Moje práce je i mým koníèkem, ráda vidím spokojené klienty, kterým mohu
pomoci. Také musím øíci, že o své nohy peèují nejen ženy, ale i muži, což je chvályhodné. Na své
nohy nesmíme zapomínat a mìli bychom jim vìnovat dostateènou péèi, vždyť nás nosí celý život.“
Evì Vondráèkové pøejeme hodnì štìstí v její záslužné práci a mnoho úspìchù v dalších soutìžích.
16
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OHLASY NA NOC S ANDERSENEM
V OBECNÍ KNIHOVNĚ
Ještì pøedtím, než se dostaneme k letnímu dìní ve zdejší knihovnì, knihovna s velkým
potìšením zveøejòuje dojmy úèastníkù letošní Noci s Andersenem. Zprávièky jsou citovány
tak, jak byly dìtmi napsány.
„Povídali jsme si s panem Andersenem. Hledali jsme knížky. Byli jsme na strašidelné stezce.
Byla tam Krvavá Mery. Byl tam doktor Mázl a byl tam vlkodlak. Když jsme pohladili vlkodlaka,
nauèil nás výt a když jsme zlobili, tak jsme museli øíct, že je hezký.“
„Noc v knihovnì se uskuteènila 31. 3. 2017. Byli tam dìti, Káťa, paní Anna. Splòovali jsme
úkoly a mìli jsme stezku odvahy.“
„Noc v knihovnì od 18:00 do 8:00. Uskuteènilo se to v knihovnì. Byl tam Andersen, my,
strašidla, paní knihovnice Káťa, Anièka, dìti ze 6. tøídy. Vyrábìli jsme zajíce. Hledali poklad.
Bylo to dobrodružné a zábavné.“
„Noc probíhala od pátku do nedìle. Bylo to v knihovnì. Byla tam paní knihovnice Káťa
a její maminka Anièka. Vyrábìli jsme a hledali jsme poklad. Plnili jsme úkoly. Na høišti byla
strašidla. Šli jsme spát ve dvanáct. Byla to velká sranda. Poznali jsme nìjaká strašidla.“
Organizátoøi všem moc dìkují za úèast a tìší se na další setkání.
Léto v knihovnì
V rámci školního výletu do naší obce, se pøijely do knihovny podívat dìti ze Základní školy
Hlaveèník. Spoleènì jsme si øekli, jak to v knihovnì chodí, vysvìtlili jsme si, jak se mohou do
knihovny pøihlásit, co je to ètenáøský prùkaz a ukázali jsme si jaké knížky si mohou pùjèit
domù.
V rámci již tradièní akce Týden knihoven se v øeèanské knihovnì v úterý 3. øíjna od 13:00
do 17:00, bude konat výtvarná a tvùrèí dílna. Rovnìž budou pøipraveny hry a soutìže. Téma
je tentokrát zamìøeno na pøedškolní dìti a jejich rodiny. Obecní knihovna srdeènì zve všechny
malé i velké zájemce.
V pátek 3. listopadu od 18:00 se uskuteèní strašidelný veèírek tentokrát nazvaný Veèírek
pro všechny duchy a strašidla. Poèet úèastníkù je z dùvodu prostoru omezen na 12 bytostí,
ať už pøirozeného èi nadpøirozeného pùvodu. Další informace budou poskytnuty v knihovnì.

Zveme nové i stálé ètenáøe k návštìvì
Jsou pro vás pøipraveny tyto novinky.
beletrie pro dospìlé:
Bez dlouhých øeèí. – fejetony
BINCHY, M. Fialový autobus. – román ze života
CANFIELD, J. Slepièí polévka pro duši našeho zákazníka. – povídky
CANFIELD, J. Slepièí polévka pro duši, kuchaøka. – povídky a recepty
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CARROLL, L. Zemì vìèného léta. – fantasy román o upírech
COLLINSOVÁ, J. Krev není voda. – román pro ženy
ÈEŠKA, S. Smrt poctivého lichváøe. – èeská detektivka
DVOØÁK, O. Past na královnu. – historický román
GALBRAITH, R. Ve službách zla. – detektivka
CHRISTIE, A. 3x Hercule Poirot. – tøi klasické anglické detektivní pøíbìhy
JIRÁSEK, A. Lucerna. – divadelní hra, školní èetba
KEPLER, L. Stalker. – napínavá švédská detektivka
KLIMEÈKOVÁ, J. Koèárová cesta. – historický román
KÖRNEROVÁ, H. M. Císaøská vyhlídka. – historický román
LOWELL, E. Zmatek v srdci. – napínavý román pro ženy
McKINLEY, T. Poslední valèík. – román pro ženy
MORRELL, D. Svazek noci a mlhy. – poslední èást trilogie
NESBO, J. Žízeò. – další pøípad detektiva Harryho Holea
PAVEL, O. Jak jsem potkal ryby. Smrt krásných srncù. – školní èetba
PETERS, E. Ztracená oáza. – historický román z Egypta
PROCHÁZKA, J. Koèár do Vídnì. – váleèný román, školní èetba
PROCTOR, C. Pod australským sluncem. – román pro ženy
RAMPICHOVÁ, Z. Pøíliš vysoké podpatky. – èeská detektivka
READ, P. P. Pøežít. – román podle skuteèné události
ROSÙLEK, F. K. Povìsti a báje z Pardubicka.
SMITH, W. Øeka bohù: Bùh pouštì. – historický román
STEINBECK, J. O myších a lidech. – školní èetba
ŠABACH, P. Hovno hoøí. – román z období totality, námìt k filmu Pelíšky
TØEŠTÍKOVÁ, R. Bábovky. – román ze života
VANÈURA, V. Rozmarné léto. – školní èetba
VERNEROVÁ, P. Osud je rodu ženského. – román ze života
VIEWEGH, M. Melouch. – román ze života
VRCHLICKÝ, J. Noc na Karlštejnì. – divadelní hra, školní èetba
nauèná literatura pro dospìlé:
GRUBER, M. Spravedlnost pro kata. – literatura faktu o norimberském procesu
MARCO, J. Soudruh agresor. – literatura faktu o roce 1968
ŠKUTINA, V. Prezidentùv vìzeò na hradì plném bláznù. – vzpomínky na léta strávená v
komunistickém vìzení
beletrie pro dìti od 3 do 6 let:
MATÌJOVSKÝ, B. O ježkovi, který se ztratil. – pohádka
beletrie pro dìti od 6 do 9 let:
BROŽ, O. Alík a jezevec. – pohádkový pøíbìh
EISLEROVÁ, J. Staré øecké báje a povìsti.
HRACHOVCOVÁ, M. Zrzeèka pod hvìzdami. – pohádkový pøíbìh
HUNT, R. Cesta letadlem. – první ètení
18
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HUNT, R. U veterináøe. – první ètení
KAFTANOVÁ, I. Od pohádky k pohádce. – soubor pohádek o lidech a kouzelných bytostech
Pohádky o vílách. – pohádkové pøíbìhy
RIDER, C. Pomoc v horách. – první ètení
ROŽNOVSKÁ, L. Víla Vìtrnka. – pohádka
beletrie pro mládež od 10 do 15 let:
BLACK, H. Panenka z kostí. – strašidelný pøíbìh
KRATOCHVÍL, M. Zajatci støíbrného slunce. – napínavý pøíbìh ze svìta poèítaèových her
nauèná literatura pro dìti:
GATO, M. 150 nejlepších her pro dìti i dospìlé, ke kterým nepotøebujete vùbec nic.
Nìkteré z knih byly do knihovny darovány obèany z Øeèan a okolí. Za tyto knihy dìkujeme.
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, domù a 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
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:
Auta – pøíhody Bleska McQeena a jeho kamarádù, Mateøídouška – od 7 let, Ètyølístek –
známý èeský komiks, Kaèer Donald - komiks, Méïa Pusík – od 3 let, ABC – o modeláøství,
rekordech a zajímavostech, Bravo – pro mládež, Bravo Girl – pro mládež, Konì a høíbata –
svìt koní, Tom a Jerry - komiks
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Knihovna je pro vás otevøena:
Po: 15:00 – 19:00
Èt: 7:00 – 12:00
St: 15:00 – 19:00
Pá: 7:00 – 12:00
tel.: 466 932 693

e-mail: knihovna@recanynadlabem.cz

Ceník poplatkÕ obecní knihovny v ÃeÌanech nad Labem
pro rok 2017
REGISTRACE
registraÌní poplatek DOSP¼LÍ

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

registraÌní poplatek D¼TI do 15 let, STUDENTI se

30,- KÌ (od 1. 1. do 31. 12.)

student. prÕkazem, DÄCHODCI

15,- KÌ (od 1. 7. do 31. 12.)

jednorázová výpÕjÌka

20,- KÌ/1 položka

Internet

zdarma

tisk

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

meziknihovní výpÕjÌní služba (MVS)

cena podle nákladÕ na poštovné

SANKºNÍ POPLATKY
ztráta ÌtenáÔského prÕkazu

10,- KÌ

a vystavení nového
ztráta, zniÌení knihy nebo Ìasopisu

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

poškození knihy nebo Ìasopisu

20,- až 100,- KÌ podle rozsahu poškození

1. upomínka po 7 dnech od uplynutí výpÕjÌní lhÕty

30,- KÌ

2. upomínka po mÎsíci od první up.

60,- KÌ

3. upomínka po mÎsíci od druhé up.

90,- KÌ

Pokud nebude ÌtenáÔ reagovat na 3. upomínku, bude mu doporuÌenÎ zaslán dopis s žádostí o
okamžité vrácení nebo nahrazení dokumentÕ. V dopise bude rovnÎž uvedeno, že pokud do 1 mÎsíce
nevrátí pÕjÌené dokumenty, bude pÔedvolán pÔed poÔádkovou komisi. RovnÎž po nÎm bude
požadováno zaplacení 3. upomínky a doporuÌeného dopisu.
PÔedvolání pÔed poÔádkovou komisi, která bude žádat okamžité vrácení nebo finanÌní nahrazení
dokumentÕ.

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.
Knihovna pøeje všem pøíznivcùm krásný zaèátek podzimu.
Mgr. Šandová Kateøina, knihovnice
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KLUB ŽEN
Rozlouèení s prázdninami v Labìtínì
Z iniciativy Klubu žen Labìtín a Sboru dobrovolných hasièù Labìtín se konalo již tradièní
„Rozlouèení s prázdninami“. Na høišti byly pøipraveny rùzné soutìže a hry, napøíklad støelba ze
vzduchovky, samopalu, kuše, chùze na chùdách, cvrkání kulièek, jízda na koni, brèkový fotbal,
skládání puzzle, chytání na udici, trefování se mincemi do nádržky s vodou, vìdomostní kvíz,
a další. Všude si dìti mohly vyzkoušet své dovednosti èi znalosti. Vyvrcholením zábavného odpoledne bylo koupání v nastøíkané pìnì. Celé odpoledne bylo doprovázeno reprodukovanou
hudbou. Dìkujeme všem za pomoc pøi realizaci tohoto krásného odpoledne.
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KLUB ŽEN LABđTÍNA
POġÁDÁ V HOSTINCI V LABđTÍNđ

POSVÍCENSKOU
TANEÿNÍ ZÁBAVU
21.10.2017
K tanci i poslechu hraje skupina
„Splašené noty“
ZaĀátek ve 20:00 hodin

Adventní zájezd do Olomouce
Klub žen Labìtína si vás dovoluje pozvat na autobusový adventní zájezd do Olomouce
poøádaný v sobotu dne 25.11.2017. Bìhem dne si prohlédneme nejzajímavìjší historické
památky mìsta, napø. nejvìtší gotický kostel na Moravì – chrám sv. Moøice, sousoší Nejsvìtìjší
Trojice, krásný pohled na celé mìsto se vám naskytne ze 100 m vysoké vìže kostela sv.Václava, prohlídku zakonèíme na velkém námìstí, kde se konají krásné adventní trhy.
Pøihlásit se mùžete u p. Vanèurové v masnì v Øeèanech n.L. nebo u p. Šandové v Labìtínì,
tel.: 605 155 054.
Mikulášská besídka
Již tradiènì zveme všechny dìti, rodièe, babièky a dìdeèky na mikulášskou nadílku, spojenou s pøedstavením divadla Kozlík. Mikuláš s èerty a andìlem budou dìtem nadìlovat
v hostinci v Labìtínì dne 3. 12. 2017. Zaèátek od 14.00 hodin.
Zájezd na muzikál „Sestra v akci“
Klub žen Labìtína chystá autobusový zájezd do Pražského divadla Karlín na muzikálovou
komedii „SESTRA V AKCI“. V hlavní roli hraje Lucie Bílá. Námìtem je slavný stejnojmenný film
z roku 1992 o barové zpìvaèce Deliria Van Cartierové, která se musí pøed zloèinci ukrýt do
kláštera mezi øádové sestry. Termín bude upøesnìn.
Pøihlásit se mùžete u p. Vanèurové v masnì v Øeèanech n.L. nebo u p. Šandové v Labìtínì,
tel. 605 155 054.
22
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TJ SOKOL
Z myšlenek Dr. Miroslava Tyrše (zakladatele Sokola) „ nesmíme ustrnout – stále znovu
vpøed“. Rozhodná je ta každodenní drobná a vytrvalá práce“
Od posledního Øeèanského zpravodaje se uskuteènilo:
Koncem èervna byl uspoøádán tradièní volejbalový turnaj za úèasti 6 družstev na volejbalovém høišti s výsledky:
1.– 2. Imitace (Kladruby, Bohdaneè – spojené síly)
Øeèany A (stará garda)
3.
Palèáci Pardubice
4.
Trpaslíci Pardubice
5.
Øeèany B ( mládí)
6.
Èerné vdovy Pardubice
Po ukonèení bylo obèerstvení s posezením u táboráku se zpìvem a kytarami až do ranních hodin.
V dobì prázdnin èervenec – srpen pravidelnì každou støedu zajíždìla parta volejbalistù
z oddílu všestrannosti na plážový volejbal do Chlumce n. Cidlinou v poètu 12 až 16 hráèù.
Jezdili na kolách.
Turistický výlet s koly na Benecko dne 5. a 6. èervence oddílu všestrannosti.
Další výlet- pìší túra okolo Seèské pøehrady s koupáním a projížïkou na loïce.
Probíhá: zaèalo cvièení složek TJ Sokol v tìlocviènì ZŠ:
ženy
Po a Èt – zdravotní cvièení
aerobik
žactvo Po –
volejbal A –
Út
Pá
Všestrannost –
St
Florbal Ne

16.00 – 17.00
20.00 – 21.00
17.00 – 18.30
18.30 – 20.00
20.00 – 21.30
20.00 – 21.30
13.00 – 15.00

Chystáme:
29. 10. – turistický pochod z Øeèan do Øeèan – 15 až 20 km
V prosinci na Mikuláše „Èertovský turnaj“ ve stolnímu tenisu a volejbalu B.
26. 12. Vánoèní turnaj ve volejbalu – oddíl A
27. 12. Zimní pochod od studánky ke studánce – cca 10 km.
Leden – únor – pøipravujeme tradièní Šibøinky.
Zveme zájemce k úèasti na libovolnou akci, kterou poøádáme.
Ivan a Eva Kalouskovi
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Divadelní pøedstavení ve Zdechovicích
V úterý 13. èervna 2017 se žáci 6. a 7. tøídy
vypravili do Zdechovic, kam byli pozváni na
divadelní pøedstavení místního klubu dùchodcù. Ti ve spolupráci s dìtmi pod vedením paní
uèitelky Sonji Borovièkové nacvièili pohádku
O Karkulce èervené, která se lehce lišila od pùvodní verze. Po pøedstavení jsme se zastavili
v zámeckém parku, kde jsme se obèerstvili,
zrelaxovali a dobili energii. Vystoupení se nám
velmi líbilo a budeme se tìšit opìt za rok.
Kateøina Baèkovská, Zdenìk Horálek
Plavba lodí
Jízda vlakem, autem èi na kole je pro
nás již samozøejmostí. Proto jsme se se žáky
2. stupnì vydali krátce pøed vysvìdèením na
plavbu lodí Arnošt z Pardubic. Pluli jsme od
zimního stadionu smìrem ke Kunìtické hoøe.
Poèasí nám pøálo, žáci si mohli bìhem plavby zakoupit obèerstvení a pokochat se okolní
pøírodou.
uèitelé 2. stupnì
Èervnové aktivity školní družiny
V rámci oslav Dne dìtí jsme ve družince
uspoøádali dva programy. 1. 6. probìhlo KOUZELNICKÉ ODPOLEDNE. Do naší družinky zavítal kouzelník Waldini. Pøedvedl velmi hezké
a zábavné vystoupení, do kterého zapojoval
i naše malé „kouzelníky.“ Na závìr pro dìti
„vykouzlil“ dáreèek, z kterého mìly velkou
radost - zvíøátka z nafukovacích balonkù.
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2. 6. se uskuteènilo ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE. Pøipravili jsme pro dìti šest zábavných disciplín: stavìní komína z kostièek na špachtlièku v ústech, hod míèkem do plastových kelímkù,
namotávání motýlkù na šòùrce, „lyžování“ na papírových „lyžích“, slalom se sáèkem rýže na
hlavì, skákání s míèkem mezi koleny. Za splnìné úkoly dìti èekala osvìžující odmìna. Odpoledne jsme si užili a pobavili se.
19. 6. jsme pro rodièe uspoøádali
AKADEMII. Vystoupily zde dìti, které v letošním školním roce navštìvovaly zájmové kroužky pøi školní
družinì.
Dramatický kroužek vystoupil
s pohádkami O veliké øepì a O Paleèkovi a jeho kamarádech. Nejmladší
dìti z kroužku výuky hry na zobcovou flétnu zahrály dìtské písnièky
s doprovodem na Orffovy nástroje.
Pokroèilí žáci a žákynì pøednesli
lidové písnièky a melodie z pohádek. Do programu jsme zaøadili i dva
taneèky na písnièky Míši Rùžièkové,
které mají dìti moc rády. Akademii
jsme zakonèili slavnostním pøedáváním odmìn, hudebních vysvìdèení
a upomínkových diplomù. Za zdaøilé vystoupení i celoroèní úspìšnou
práci v kroužcích si je všechny dìti
zasloužily.
Velice mile nás pøekvapila bohatá
úèast rodièù. Dìkujeme za kladnou
odezvu a slova uznání za pøipravené vystoupení. Moc si toho vážíme a motivuje nás to v další
práci s dìtmi.
Jiøina Andrlová, vedoucí vychovatelka ŠD
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VÝLET ZA SBÌROVÉ AKCE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
22. èervna jsme pro 26 rekordmanù sbìrových akcí školního roku
2016/2017 uspoøádali výlet do Muzea
kouzel a magie v Pardubicích. Mohli
jsme zde vidìt spoustu kouzelnických
exponátù z celého svìta a nahlédnout
do historie kouzelnictví od roku 1820
až po souèasnost. Dìti si pøímo na jevišti vyzkoušely triky s kartami èi mincemi a odhalovaly své skryté kouzelnické vlohy. Souèástí programu byla
i videoprojekce kouzelnického umìní
a doprovodný program kouzelníka.
Velký úspìch mìla praktická ukázka magnetické levitace. Na památku si dìti mohly zakoupit
rùzné kouzelnické pøedmìty a suvenýry. Výlet jsme završili v restauraci McDonald’s, kde jsme
se všichni obèerstvili. Myslíme si, že se výlet vydaøil. Dìti byly spokojené a už se tìší na další.

Jiøina Andrlová vedoucí vychovatelka ŠD
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Dotace do ZŠ a MŠ
Základní škola a mateøská škola Øeèany nad Labem získala dotaci v rámci Operaèního
programu Výzkum, vývoj a vzdìlávání - Výzva Podpora škol formou projektù zjednodušeného
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ na projekt Zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Øeèany nad
Labem. Celková výše dotace èiní 1 038 402 Kè (z toho 85% je hrazeno z Evropského sociálního fondu, zbylých 15% ze státního rozpoètu). Škola tyto prostøedky využije na pokrytí platù
školních asistentek v ZŠ i v MŠ, na proškolení pedagogù v oblastech ètenáøské gramotnosti,
inkluze, jazykového vzdìlávání, prevence logopedických vad apod. V MŠ se v prùbìhu letošního školního roku uskuteèní nìkolik odbornì zamìøených setkání s pedagogy a zákonnými
zástupci dìtí, v ZŠ budou probíhat ètenáøské kluby, klub zábavné logiky (matematika) a douèování žákù ohrožených školním neúspìchem. Peníze budou vyèlenìny i na nákup rùzných
pomùcek a materiálù pro pøípravu, výuku a výchovu dìtí MŠ a žákù ZŠ. Vìøíme, že vynaložené
prostøedky se kvalitativnì odrazí na práci celého právního subjektu ZŠ a MŠ.
T. Zemánek, øeditel školy
První školní den
V pondìlí 4. záøí probìhlo v naší
škole slavnostní zahájení školního
roku 2017 – 2018. Pro 12 chlapcù
a 10 dívek první tøídy to byl první
školní den.
Po rozlouèení ve školce pøevezl
nové prvòáèky ke škole koèár tažený starokladrubskými koòmi. Ve
vyzdobené škole je již netrpìlivì
oèekávali spolužáci a uèitelé. Tøídní
uèitelka pak prvòáèky pøedstavila a
deváťáci jim pøedali dárky.
Všechny žáky pøi slavnostním
zahájení pøivítal slavnostnì ve škole pan øeditel Tomáš Zemánek. Hodnì úspìchù jim popøála starostka Øeèan paní Michaela
Matoušková, starostka Kladrub Lenka Gotthardová a starosta Trnávky Radek Valenta. Na závìr
spoleèného shromáždìní se ozvalo zvonìní školního zvonku, první zvonìní, které doprovodilo
prvòáky do jejich tøídy.
Ve tøídì si dìti prohlédly své nové uèebnice a pøedstavily se spolužákùm i tøídní uèitelce.
Pøejeme všem prvòákùm ve škole hodnì úspìchù.
Andrea Pušová, tøídní uèitelka 1. tøídy
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Soutìž „Hledáme nejlepšího mladého chemika ÈR“
Dne 22. 9. 2017 probìhlo v deváté tøídì školní kolo chemické soutìže“ Hledáme nejlepšího
mladého chemika ÈR“. Zúèastnilo se ho všech 18 pøítomných žákù 9. tø. Do oblastního kola v
Pardubicích, které probìhne 12. prosince na SPŠCH postupují tito 3 nejlepší žáci:
1.
Jan Hubený – 67 bodù,
2.
Matìj Kubín – 57 bodù a
3.
Dominik Hošek – 53,5 bodù. Náhradníky jsou žáci umístìní na 4. a 5. místì.
Pedagogický doprovod – organizátorka škol. kola: Jana Záleská

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V pondìlí 4. záøí jsme se rozlouèili s 13 prvòáèky a popøáli jim i s paní starostkou šťastný
start v základní škole.
Poèasí nám tento rok opìt pøálo a ošerpovaní školáci se mohli svést do školy v koèárech
taženými kladrubskými koòmi, za což bychom touto cestou rádi podìkovali zamìstnancùm
høebèína v Kladrubech nad Labem.
Dìti budou na první cestu do školy jistì rády vzpomínat.
Bìhem letních prázdnin zajistila Obec Øeèany nad Labem pro naši mateøskou školu nové
víceúèelové høištì. Na nìm, pomocí chytøe kombinované grafiky, barevnosti a sportovního
lajnování, mohou dìti provozovat nejen klasický míèový sport, zábavné hraní (skákání panáka), ale i osvojování si základù bezpeèného pohybu v silnièním provozu (pøechod pro chodce,
hlavní a vedlejší silnice).
Ze stejného materiálu máme i novou dopadovou plochu okolo Modrovousovy vìže a opodál vytvoøený kopec, který mohou dìti zdolávat pøi bìhání a v zimì nám zase bude poskytovat
možnost radovánek na saních èi bobech.
Do školního roku 2017/2018 bylo do mateøinky pøijato 14 novì pøíchozích dìtí, které
bìhem prázdninového provozu úspìšnì zvládly adaptaci.
Obì tøídy jsou naplnìny na maximální poèet 28 dìtí.
A co nás èeká v nejbližší dobì?
V mìsíci záøí nás navštíví divadélko Kolobìžka a pøedškolní dìti budou docházet na oblíbené lekce sportovní školièky v tìlocviènì ZŠ.
Všem holèièkám a klukùm pøejeme pohodový školní rok a rodièùm dobrou náladu a pochopení.
Lenka Fidlerová, uèitelka MŠ
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