ÚVODNÍ SLOVO
Krásné jarní dny, milí spoluobèané.
Venku už se z dlouhé zimy, která mìla mrazivý závìr,
pomalu klube sluníèko. Vše kolem se zaèíná probouzet, puèet, zelenat a pomalu nás budou tìšit kvítka jarních rostlinek a stromù.
Pro mnohé z nás je jaro zaèátkem nejkrásnìjšího období v roce
a trvá až do babího léta. S jarem je spojen i úklid kolem domù,
úprava zahrádek, osázení záhonkù a vùbec zvelebování našeho
prostøedí, ze kterého se sami budeme tìšit. Proto mì osobnì
mrzí, že ne všichni se o èistotu a hezké okolí starají. Jeden z èlánkù ve zpravodaji vám vysvìtlí, co tím myslím. V návaznosti na to bych ráda požádala majitele
odstavených vozidel, kteøí nemají platné technické prohlídky a automobily jsou nezpùsobilé
k užívání, aby si je odstranili z veøejných prostranství. Je možný únik tekutin z aut a tím poškozování životního prostøedí. Vozidla èasto stojí na zeleném prostranství, kde je jejich stání
zakázané, anebo na místních komunikacích, èímž porušují zákon o provozu na pozemních
komunikacích. Tuto situaci již budeme muset øešit, a proto prosím všechny majitele, kterých
se tato problematika týká, aby svá nepojízdná auta ekologicky zlikvidovala èi zajistila, aby byla
zpùsobilá k provozu.
Urèitì vás zajímá, co nás èeká v následujícím období. Jak jste si jistì všimli, stavba
cyklostezky mezi naší obcí a obcí Trnávka již zaèala a tak již èekáme jen na pøíznivìjší poèasí,
aby mohla být zapoèata práce, která vyžaduje teplejší klimatické podmínky. Zároveò vás prosíme, abyste dbali opatrnosti pøi projíždìní stavbou.
Bìhem bøezna jsme vyhlásili výbìrové øízení na zhotovitele místních komunikací v
lokalitì Za Borkem. Až budete èíst tento zpravodaj, mìlo by již být o zhotoviteli rozhodnuto.
Bìhem mìsíce dubna bude podepsána smlouva o dílo a mùže se zaèít stavìt. Výstavba se týká
jak kompletních komunikací, tak i pøidruženého chodníku, aby již nebylo tøeba nic dodateènì
dodìlávat. Vjezdy k nemovitostem budou vymezeny obrubou a každý z majitelù nemovitosti
si bude hradit svùj vlastní vjezd. I z tohoto dùvodu bylo jejich umístìní a zpùsob øešení pøedem s majiteli pøedjednáno.
Také si již projektovì pøipravujeme následující akce: výstavba kanalizace a veøejného
osvìtlení v ul. Lesnické, výstavba chodníkù podél ul. 1.máje od ul. Hornická po sportovištì ul.
U høištì a výstavba místní komunikace Na Raèanech v Labìtínì. Také pøipravujeme studii pro
komplexní pozemkové úpravy, které by mìly v naší obci øešit i problém se suchem a nízkou
hladinou vod.
V letošním roce si naše republika pøipomíná výroèí 100 let od založení, a protože je
to výroèí velmi významné, rozhodli jsme se do každého zpravodaje pøiblížit kus naší historie
a to nejen té státní, ale také to, co se v dané dobì dìlo pøímo v našich obcích. Vìøím, že to
pro vás bude ètení zajímavé. Vždyť abychom se umìli správnì rozhodovat v budoucnosti,
potøebujeme dobøe znát svou minulost. S tímto výroèím také budou spojeny oslavy v naší
obci, které se budou odehrávat v sobotu 15. záøí na starém fotbalovém høišti.
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Podrobnosti k oslavám 100. výroèí od vzniku Èeské republiky vám pøineseme v dalším
èísle zpravodaje.
Pøeji Vám hezké poètení u prvního zpravodaje roku 2018 a šťastné jarní dny.
Ing. Michaela Matoušková, MPA, starostka obce

KALENDÁŘ AKCÍ
Komunitní dùm pro seniory, spoleèenská místnost
9. dubna

15.30 hod.

Zachování mobility a prevence proleženin

23. dubna

15.30 hod.

Bezpeèné prostøedí a krizové stavy

15. kvìtna

17.30 - 19.30 hod.

Prevence proleženin, polohování

22. kvìtna

17.30 - 19.30 hod.

Inkontinence, hygiena

29. kvìtna

17.30 - 19.30 hod.

Strava, práce s pomùckami

5. èervna

17.30 - 19.30 hod.

Komunikace s osobami s demencí,
krizové stavy

12. èervna

17.30 - 19.30 hod.

Jak fungují sociální služby, možnosti dávek

Semináøe jsou pro všechny úèastníky ZDARMA
Kontakt pro pøihlášení a informace:

2

pí Pavlína Valentová tel: 775 500 622
e-mail: valentova@jhs-centre.cz
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Báseò staøenky
Poslyšte, sestro, když na mì hledíte,
øeknìte, koho to pøed sebou vidíte.
Ach ano, je to jen ubohá staøena
s divnýma oèima a napùl šílená.
Odpovìï nedá vám, jídlo jí padá,
nevnímá, když po ní nìco se žádá,
o svìtì neví, jen pøidìlává práci,
boty a punèochy napoøád ztrácí.
Nìkdy je svéhlavá, jindy se umí chovat,
už potøebuje však krmit a pøebalovat.
Tohleto vidíte? Tohle si myslíte?
Sestøièko, vždyť o mnì vùbec nic nevíte.
Budu vám vyprávìt, kým vším jsem bývala,
než jsem se bezmocná až sem k vám dostala.
Miláèkem rodièù, dìvèátkem, tak sotva deset let
s bratry a sestrami slád život jako med.

Však zaèala doba zlá, mùj manžel zesnul v Pánu,
mám z budoucnosti strach, nìkdo mi zavøel bránu.
Život jde dál, mé dìti mají vrásky
a já jen vzpomínám na nì a na dny lásky.
Pøíroda krutá je, i když byl život krásný,
na stará kolena nadìlá z nás všech blázny.
Tìlo mi neslouží, s grácií už je ámen,
kde srdce tlouklo døív, dnes cítím jenom kámen.
Však vprostøed zkázy té mladièká dívka žije
a srdce jí, byť hoøce, tam uvnitø poøád bije.
Vzpomíná na radost, na žal, co rozechvívá,
vždyť poøád miluje a nepøestala být živá.
Málo bylo tìch let a netáhla se línì,
já smíøila se s tím, že všechno jednou mine.
Otevøete oèi, sestøièko, teï, když to všechno víte,
neuvidíte seschlou staøenu...
Teï už - MÌ uvidíte!

Šestnáctiletou kráskou, plující v oblacích,
dychtivou prvních lásek a poøád samý smích.
V dvaceti nevìstou se srdcem bušícím,
co skládala svùj slib za bílou kyticí.
A když mi bylo pár let po dvaceti,
já chtìla šťastný domov pro své dìti.
Pak pøešla tøicítka a pouta lásky dìtí,
jak rostly, už mohli jsme uzlovat popamìti.
A je mi ètyøicet, synové odchází,
jenom mùj vìrný muž poøád mì provází.
Padesátka pøišla, ale s ní další malí,
co u mì na klínì si jak ti první hráli.
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 11/2017 ze dne 11.12. 2017
Støednìdobý výhled rozpoètu na roky 2018 – 2020
Paní starostka seznámila všechny pøítomné s informacemi v návrhu støednìdobého výhledu
rozpoètu obce na období 2018 až 2020. Tento dokument byl vyvìšen na elektronické a fyzické úøední desce .
Mezi dlouhodobìji plánované investièní akce zahrnované v rozpoètu na budoucí roky (2019,
2020) budou patøit napø. následující – rekonstrukce komunikací Na Raèanech a Obráncù Míru
v Labìtínì, pokraèování v revitalizaci veøejného osvìtlení, výstavba èásti kanalizace v lokalitì
Øeèany – západ, modernizace ÈOV, chodník podél komunikace 1. Máje ke sportovištím atd.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje støednìdobý výhled rozpoètu obce na roky 2018 - 2020.
Rozpoèet obce na rok 2018
Starostka obce informovala podrobnì o navrženém rozpoètu obce na pøíští rok. Rozpoèet s
pøedpokládanými pøíjmy ve výši 24 592,50 tisíc Kè a navrženými výdaji 29 800 tisíc Kè bude
dorovnán zapojením pøebytku hospodaøení ve výši 5 207,5 Kè z minulých let hospodaøení
obce.
Mezi nejdùležitìjší plánované rozpoètové akce v pøíštím roce bude patøit napø. výstavba komunikací v lokalitì Za Borkem, projektová dokumentace na komunikace v Labìtínì (Na Raèanech a Obráncù míru), výmìna oken a dveøí v tìlocviènì ZŠ, obnova veøejného osvìtlení,
modernizace ÈOV atd.
Návrh rozpoètu byl projednán 20. 11. 2017 finanèním výborem a finanèní výbor doporuèuje
rozpoèet pro rok 2018 ke schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje rozpoèet obce na rok 2018 s celkovými pøíjmy 24
592,50 tis. Kè, celkovými výdaji 29 800 tis. Kè a zapojením pøebytku hospodaøení ve výši
5 207,50 tis. Kè.
Obecnì závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru,
pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù pro rok 2018
Pøedsedající dále informovala o výši poplatku za sbìr komunálního odpadu v obci pro rok
2018. I pøestože dochází každým rokem k mírnému nárùstu nákladù za odvoz komunálního
odpadu, bylo navrženo ještì pro pøíští rok zachovat poplatek ve stejné výši jako dosud.
Nicménì pro další období, vzhledem k nárùstu nákladù zejména spojených se zvyšováním cen
za ukládání odpadu na skládku a dále pak navýšení cen za odvoz odpadu svozovou spoleèností, bude zachování výše poplatku èi jeho nárùst v budoucím období k diskuzi.
4
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje Obecnì závaznou vyhlášku è. 2/2017 o místním
poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù ve výši 500 Kè.
Poøízení PC do knihovny na veøejný internet
Paní starostka informovala o nutnosti zakoupení nového PC pro veøejný internet do knihovny
obce. Stávající PC již nevyhovuje, je starý a nevyplatí se ho repasovat.
Pro bezproblémové a rychlé využívání veøejného internetu byl navržen nákup nového PC s
dostateènou pamìtí a procesorem a zárukou pro provoz.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zakoupení PC Premio Basic Office do knihovny na
veøejný internet v èástce 10 990 Kè vèetnì DPH.

Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 1/2018 ze dne 10.1. 2018
Zadání zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku podél ul. 1. máje od ul.
Hornická po ul. U Høištì
Pøedsedající informovala o zámìru vybudovat chodník podél ul. 1. máje od køížení s ul. Hornická až k vyústìní k ul. U høištì a navrhuje zadat zpracování projektové dokumentace na
tuto stavbu.
a) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na
výstavbu chodníku podél ul. 1. máje od køížení s ul. Hornická až po KODUS a dále pak pøes
místo pro pøecházení v køížení s ul. Luèní až k vyústìní na ul. U høištì. Zastupitelstvo povìøuje starostku k podpisu smlouvy se zhotovotelem projektové dokumentace panem Jiøím
Stránským za cenu PD ve stupni DÚR za 60 500 Kè s DPH a PD ve stupni DSJ za 90 750
Kè s DPH. S termínem realizace: kompletní PD pro územní øízení do 04.2018, kompletní PD
pro stavební øízení do 09.2018, kompletní PD pro SFDI do 12.2018, kompletní PD pro výbìr
zhotovitele a realizaci do 01.2019.
b) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní
infrastruktury na realizaci chodníku od ul. Hornická až po ul. U høištì, podél komunikace III.
Tøídy- ul. 1. máje v termínu pro podání žádosti 12/2018 až 01/2019.
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c) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zahájení jednání o pøevodu pozemkù pod budoucím chodníkem podél ul. 1. máje k ul. U høištì s Pardubickým krajem a panem Š., jako
majiteli pozemkù.
Diskuse, rùzné
a) Pøedsedající požádala p. Karvánka o zjištìní poètu èlenù jednotlivých spolkù kvùli pøerozdìlení pøíspìvkù. Pøíspìvky se budou vyplácet na základì pøedložených seznamù èlenù spolkù, kteøí zaplatili èlenský pøíspìvek za rok 2017. Odpovìdný- p. Karvánek, termín 02.2018.
b) Zastupitelé žádají poøádkový výbor o revizi, kde je v obci neoprávnìnì využíváno a devastováno veøejné prostranství, zejména stání aut na zeleném prostranství. Odpovìdná- pí.
Blažková, termín do 02.2018.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 2/2018 ze dne 28.2. 2018
Dodatek è. 2 ke Smlouvì o dlouhodobé vzájemné spolupráci se Sev.en EC
Paní starostka seznámila všechny pøítomné s projednáním nového dodatku ke stávající smlouvì o spolupráci se spoleèností Sev.en EC, a.s, která stejnì jako minulý rok poskytuje pro rok
2018 obci Øeèany nad Labem pøíspìvek na zlepšení životního prostøedí, kultury, sportovní
èinnosti atd.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje Dodatek è. 2 ke Smlouvì o dlouhodobé vzájemné
spolupráci è. 600007519 o pøijetí finanèního plnìní pro rok 2018 ve výši 150 000 Kè od
spoleènosti Sev.en EC, a.s. pro Obec Øeèany nad Labem.
Nabídka služeb obecní stráže
Paní starostka informovala pøítomné o problémových situacích s neukáznìnými øidièi u pøechodu pro chodce pøed prodejnou ALMA. Zejména v ranních hodinách pøi pøíchodu dìtí do
ZŠ zde vzniká hodnì konfliktních situací pøi pøecházení a zastavování aut.
Vzhledem k tomuto byla pøedložena nabídka na využití služeb Obecní stráže od firmy WARRIOR SECURITY, která mùže zajistit hlídání problémových míst v obci, kde mùže docházet k
pøestupkùm atd.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje sjednání obecní stráže do 6000 Kè/mìs. s firmou
WARRIOR SECURITY s.r.o. dle potøeb obce.
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Zahájení zadávacího øízení na podlimitní veøejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Øeèany nad Labem – lokalita Za Borkem, rekonstrukce místních komunikací“. Dále jmenování
èlenù a náhradníka hodnotící komise
Pro zahájení výbìrového øízení na rekonstrukci místních komunikací v lokalitì Za Borkem je
tøeba dle paní starostky toto øízení vypsat a zahájit. K tomu je tøeba schválit potøebnou dokumentaci – zadávací dokumentaci a smlouvu o zajištìní výbìrového øízení.
Pro hodnocení nabídek a vyhodnocení výsledku tohoto výbìrového øízení je dále navržena
hodnotící komise ve složení M. Š., J. T., L. M. a jako náhradník komise: H. P. Komise bude plnit
i funkci komise pro otevírání nabídek pro toto výbìrové øízení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje v souladu se zákonem è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek ve znìní pozd. pøedpisù (dále: „zákon“) zahájení zadávacího øízení
druhem zjednodušeného podlimitního øízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona
na podlimitní veøejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Øeèany nad Labem – lokalita
Za Borkem, rekonstrukce místních komunikací“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje pro toto zadávací øízení dle ust. § 114, odst. (2)
v souladu s ustanovením § 53, odst. 6), zákona základní hodnotící kritérium v rámci ekonomické výhodnosti nabídky – nejnižší nabídková cena uvedená v Kè bez DPH.
Nákup herního prvku na dìtské høištì v Labìtínì
Paní starostka informovala o nabídce firmy BONITA, která nabízí moderní hrací prvky na dìtská høištì, která nejsou døevìná a mají tudíž delší dobu záruky a trvanlivosti. Jsou vyrobena
ze speciálního kovu se speciální povrchovou a vhodnou barevnou úpravou.
Pøedbìžnì byly vybrány tøi typy, ze kterých bude vybrán jeden dle požadavkù místních obèanù. Cena prvku je vèetnì montáže.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje nákup herního prvku na dìtské høištì v Labìtínì
do výše 110 000 Kè, z materiálu konstrukèní ocel a povrchovou úpravou žárové zinkování
a hnìdý komaxit od spoleènosti Bonita Group Service s.r.o.
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DEVASTACE OBECNÍHO MAJETKU A ZNEČIŠŤOVÁNÍ
Vážení obèané, èím dál èastìji se v naší obci setkáváme s
devastací obecního majetku
a tvoøení nepoøádku na veøejném prostranství. Zaèíná to už
za Obecním úøadem, kde nám
mládež rozebírá betonová svodidla na dešťovou vodu a pøes
nì pak skáèou „parkur“ a dìlají
jiné nevhodné vìci. Další je hned
vedlejší zastávka, která je každý
den podrobována velkému nepoøádku, který tam produkují
dìti èekající na autobus a ve veèerních hodinách naše mládež.
Ani zbytek obce není od nepoøádku uchránìn. Jak je vidìt
na obrázku níže, nìkomu stojí
za to devastovat i kostelní zeï.
Nemyslíte, že už jsme se dostali
moc daleko?
Prosím vás tedy, pokud máte
tušení, kdo by tuhle „práci“
mohl mít na starosti, prosím
domluvte mu, vždyť jde i o jejich hezké prostøedí, které bychom si mìli umìt udržovat v
dobrém stavu a èistotì. Myslím,
že by bylo zbyteèné, aby obec
investovala do kamer èi fotopastí a pak vedla vyšetøování
a øešila tyto nemilé problémy.
Pokud se to ale v nadcházejících mìsících nezlepší, budeme
muset i o tìchto variantách
uvažovat.
Abychom ale nebyli jen negativní, uvìdomujeme si, že i naše mládež, která se ráda vìnuje cvièení a fyzickým aktivitám, potøebuje svoje zázemí. Již mám nápad, jak i jim vytvoøit
vhodné prostøedí s workoutovým – streetovým høištìm, ale to bude možné jen v pøípadì,
8
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že nebudeme muset plýtvat veøejné prostøedky na kamerový systém a stále jen uklízet a
dávat do poøádku rozbité vìci a zneèištìné prostranství. Uvítám proto i skupinku mladých,
kteøí by o to mìli opravdový zájem. Ráda je pøijmu na Obecním úøadì a o této možnosti si s
nimi promluvím. Byla bych ráda, kdyby se nám podaøilo najít spoleèné øešení. Takže mladíci,
neváhejte mì navštívit, nebo si mì najdìte na fcb stránce a mùžeme se spojit a domluvit si
spoleènou schùzku. ;-)
Poslední apel bych mìla na majitele pejskù, kteøí po svých miláècích neuklízí exkrementy z
veøejného prostranství. V obci jsme instalovali již nìkolik košù se sáèky, které k tomuto úèelu
slouží a tak chceme požádat každého, kdo svého pejska venèí, aby si po nìm také uklízel. Je
opravdu nechutné, aby se exkrementy vyskytovaly na chodnících a aby se maminky s dìtmi,
koèárky, senioøi i všichni, kterým má chodník sloužit svému úèelu, museli stále vyhýbat.
Vám všem dìkuji, že se budeme spoleènì snažit udržovat poøádek a zachovávat naše
prostranství èisté.
Michaela Matoušková, starostka obce
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
V únoru nám zaèal letní semestr Univerzity tøetího vìku v našem konzultaèním
støedisku v Komunitním domì pro seniory. Tento roèník navštìvuje už 10 posluchaèù a já mám velkou radost, že je o
výuku zájem a posluchaèù nám pøibývá.
Pro tento semestr si studenti vybrali
pøedmìt Genealogie, ve kterém se uèí,
jakým zpùsobem dohledat své pøedky,
jak správnì tvoøit rodokmeny, ale musí
znát i veškeré zákonitosti s tím spojené,
aby jimi vytvoøené dílo bylo pøínosem i
pro budoucí generace.
Jak je vidìt na obrázcích, naši posluchaèi pøinesli ukázat své dílo èi dílo jejich
pøíbuzných, na které budou navazovat.
Nìkteré rodokmeny jsou tak rozsáhlé, že
je není možné ani vytisknout a proto posluchaèi využívají elektronické nástroje a
softwary, které jsou na rodokmeny vytvoøeny. Jeden z posluchaèù pøinesl ukázat
opravdu rozsáhlý rodokmen, který mìl
i vytištìný a jeho délce nestaèil ani ten
nejdelší stùl, který ve spoleèenské místnosti máme. Vidìli jsme také velkou spoustu velmi starých fotografií a dokumentù, které se
našim posluchaèùm podaøilo zachránit z let minulých. I vyprávìní o starých rodinných rodech
bylo velmi zajímavé a obohatilo jejich uèení.
Na konci semestru nás èeká tematická exkurze do Státního oblastního archivu v Zámrsku,
kde se cesta v pøedmìtu genealogie ukonèí. Posluchaèi již budou mít veškeré vìdomosti k
tomu pustit se sami do práce a pøipravit dílo, které ocení nejen dnešní pøíbuzní, ale také
budoucí generace.
Pøeji našim posluchaèùm mnoho štìstí ve studiu letního semestru i pøi zvládání prùbìžných testù a závìreèného testu, který je pro zvládnutí uèiva zapotøebí vykonat.
Ing. Michaela Matoušková, MPA, tutor Univerzity tøetího vìku

10

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

zpravodaj_duben_2018.indd 110

27.3.2018 6:53:42

ŽIVOT A DĚNÍ V KOMUNITNÍM DOMĚ
PRO SENIORY V ŘEČANECH NAD LABEM
Novinkou ve spoleèném bydlení
je každodenní ranní cvièení, které
zaèalo v prosinci, pod vedením
správkynì budovy KODUSu, paní
Ilony Richterové. Cvièenky jsou
šikovné a uèenlivé, mají snahu a
jejich zdravotní stav jim cvièení
umožòuje. Cvièí pro svoje zdraví a
radost. Cvièení je zamìøeno pøedevším na správné dýchání a protažení celého tìla.
Ve spoleèenské místnosti Komunitního domu pro seniory se
také pravidelnì schází každou
støedu o pùl druhé babièky z Klubu dùchodcù. Letos v bøeznu oslaví jejich spolek krásných 35 let od
založení. Pøejeme našim dùchodcùm k výroèí mnoho sil do dalších
let a ať je jejich spoleèné setkávání
minimálnì tak pøíjemné, jako doposud. Zároveò budeme rádi, když
se do Klubu dùchodcù pøidají další
aktivní senioøi.
Koncem bøezna potìšily svou
návštìvou v KODUSu nejstarší dìti
z naší MŠ. Spoleènì s nimi obyvatelé oslavili Velikonoce a pøipravili si pro nì malé pøekvapení. Byla to již druhá návštìva dìtí v
Komunitním domì. Ta první byla pøed Vánoci, kdy pøišly dìti zazpívat a pøinesly pro obyvatele
KODUSu i vánoèní dáreèky ze své tvorby. Všichni zdejší obyvatelé se tìší na další shledání s
dìtmi !
Krásné jaro vám všem pøejí
KODUSáci :)
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VÝROČÍ 100 LET VZNIKU
ČESKOSLOVENSKA - ČÁST PRVNÍ (1918-1945)
Poèátky nového státu (1918–1920)
Bylo vysloveno v naší obci slovo „MÍR“ s velkou
radostí. Tu zprávu pøinesli nejdøíve vojáci jedoucí na
dovolenou domù. Druhý den jsme se doèetli z novin
o prohlášení èeskoslovenského státu republikou. Kdo
mìl, vyvìsil prapor národní barvy èeské a majitelé trafik
ze svých zdí utrhli orlíèka z C.K.. Radost nad poraženým
Rakouskem a osvobozeným státem Èeskoslovenským
byla veliká. Jsme svobodní, neslo se od úst starých i
mladých a každý sledoval další zprávy z naší Prahy. Za
nìjaký ten den pøijíždìli vojáci do svých domovù, kde
byli s radostí vítáni. Vypravovali svým známým o válce
a nìkteøí se vrátili s jizvou nebo se zranìním. Nìkteøí
byli oèekáváni, ale bohužel se nevrátili. Ubytovaní zde
byli i italští zajatci pracující na regulaci Labe, a když se
dozvìdìli o našem pøevratu a skonèení války, ozdobili se èervenými karafiáty a za zpìvu konec
války oslavili. Toho dne se nikde nepracovalo. Na železnici jezdili vlaky, jejichž lokomotivy byly
ozdobeny Èeskoslovenskými praporky. Každý se cítil šťasten a svobodný.
Èeskoslovensko jako nový stát ve skuteènosti vznikalo v podstatì bìhem dvou dnù od
16. do 18. øíjna 1918. Do té doby nebylo zcela jasné, zda v Evropì vùbec dojde k nìjakým
zmìnám. V ten den 16. øíjna 1918 byla zveøejnìna poslední rakouská nabídka adresovaná
prezidentu Wilsonovi, byla pøedána Rakouskem švédské diplomacii již 7. øíjna, kdy Karel I. se
ještì na poslední chvíli snažil zachránit svoji monarchii. Dne 17. øíjna bylo T. G. Masarykem
zasláno prezidentu USA Wilsonovi „Prohlášení nezávislosti èeskoslovenského národa“, aby se
mohl pøipravit na odpovìï Habsburkùm. Tento text byl pozdìji oznaèen jako Washingtonská
deklarace. Masaryk o plánech Karla I. Habsburského na federalizaci vìdìl a proto text prohlášení pøipravil už døíve se svými spolupracovníky; z èásti na nìm pracoval pøímo sám. A dne
18. øíjna Wilson odepsal Masarykovi, že deklaraci èetl, dojala ho a již dává odpovìï Rakousku,
se kterou bude Masaryk spokojen.
T. G. Masaryk byl bezpochyby jednou z nejvìtších postav naší historie. Nebyl jen naším historicky prvním prezidentem, ale byl také významným filozofem a pedagogem. Je všeobecnì
znám jako mimoøádnì populární prezident novì vytvoøené republiky, ale je tøeba zdùraznit,
že bylo i období, kdy vìtšina spoleènosti stála proti nìmu. Bylo to dáno tím, že se nebál stát
si za svým názorem, i když vìtšina spoleènosti mìla odlišný názor. Bìhem první svìtové války
organizoval zahranièní odboj spolu s dr. E.Benešem a M.R.Štefanikem.
Dne 21. prosince 1918 se Masaryk vrátil triumfálnì do Prahy a krátce poté byl oficiálnì
zvolen prezidentem ÈSR. Èeskoslovenská republika se už za pìt let od svého vzniku stala pro12
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sperujícím demokratickým státem se silnou mìnou a fungujícím hospodáøstvím. T. G. Masaryk
si také získal renomé u mnoha zahranièních státù a Èeskoslovensko bylo díky nìmu vnímáno
jako „nejspoøádanìjší stát ve støední Evropì“.
A tak se stalo 20. øíjna ve 3 hodiny odpoledne, byla americkým velvyslanectvím v Paøíži
úøednì Benešovi sdìlena odpovìï prezidenta Wilsona rakousko-uherské vládì, tedy, že mír
bude jen za podmínky uznání samostatnosti Èechoslovákù a Jihoslovanù. Toho dne pøestalo
Rakousko-Uhersko mezinárodnì, právnì a diplomaticky pro Spojence existovat.
Už v dopoledních hodinách 28. øíjna 1918 vešel v Praze ve známost text nóty Gyuly Andrássyho z pøedchozího dne, v níž Rakousko-Uhersko vyslovilo souhlas s mírovými podmínkami
prezidenta USA Woodrowa Wilsona. Tato zpráva se stala impulsem k vyhlášení èeskoslovenské
nezávislosti. Hlavním pøedstavitelem novì se formující èeskoslovenské moci se stal Národní
výbor, jehož zástupci, Antonín Švehla a František Soukup zajistili obilní ústav a v odpoledních
hodinách se dostavili k dosavadnímu místodržiteli Maxi Coudenhovemu k pøevzetí moci na
území vznikajícího státu. Týž den v podveèerních hodinách vydal Národní výbor první zákon
(ten byl sepsán Aloisem Rašínem) èeskoslovenského státu, kterým se oficiálnì vyhlašoval
vznik nezávislého Èeskoslovenska. Tento zákon zároveò zachovával v platnosti všechny dosavadní legislativní normy Rakouska-Uherska (byl též nazýván jako zákon recepèní). K hlavním
osobnostem 28. øíjna 1918, které tvoøily pøedsednictvo Národního výboru, patøili Antonín
Švehla, Alois Rašín, František Soukup, Jiøí Støíbrný a kooptovaný pøedstavitel slovenské èásti
státu Vavro Šrobár. Pro tìchto pìt zmínìných osob se vžilo oznaèení „muži 28. øíjna“.

Velký státní znak Èeskoslovensko (1918-1938 a 1945-1961)
Dne 13. listopadu 1918 byla Národním výborem vyhlášena prozatímní ústava Èeskoslovenska, následující den se sešlo v Thunovském paláci na svém prvním slavnostním zasedání
Revoluèní Národní shromáždìní. Na této schùzi došlo k vyhlášení republikánské formy státu,
prezidentem byl zvolen T. G. Masaryk (slavnostní inaugurace probìhla až 21. prosince 1918) a
byla ustavena první vláda republiky v èele s Karlem Kramáøem.
Mladá republika se však musela záhy po svém vzniku také potýkat s mnoha problémy. K tìm
nejzávažnìjším patøila národnostní otázka, pøedevším vztah k Nìmcùm, z nichž se doslova pøes
noc stala národnostní menšina – pøišli o status „privilegované“ majoritní národnostní skupiny.
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Obdobná situace se vyvíjela na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Napìtí nakonec pøerostlo
v ozbrojený konflikt mezi ÈSR a Maïarskem. Tento trval od roku 1918 až do srpna 1919.
Horkou pùdou se stala také oblast Tìšínska. V lednu 1919 spor o Tìšínsko pøerostl v tzv.
sedmidenní válku, kdy èeskoslovenské vojsko postoupilo až k øece Visle. Napìtí trvalo až do
èervence 1920, kdy spojenecká nejvyšší rada rozhodla o rozdìlení Tìšínska mezi ÈSR a Polsko
– hranice byla stanovena na øece Olši.
Provádìla se také pozemková reforma, a sice pøídìl dlouholetých pachtù do vlastnictví.
Kdo mìl najatou pùdu od velkostatku, mìl nárok koupit si ji do vlastnictví dle zákona ze dne
27. 5. 1919. Naši øeèanští a labìtínští obèané mìli pozemky pronajaté od velkostatku Zdechovice. Když pøišel tento zákon do platnosti, podávali prostøednictvím Obecního úøadu pøihlášky
k velkostatku a Okresnímu soudu do Pøelouèe. Okresní soud v Pøelouèi pak na základì zákona
záborového ze dne 16. 4. 1919 a zákona ze dne 27. 5. 1919 a o dlouhodobých pachtech o
pøihláškách rozhodoval a projednával je.
Èeskoslovensko v letech 1920 až 1929 - stabilizace a doba rozkvìtu hospodáøství
V prvním pováleèném desetiletí procházelo Èeskoslovensko - vyjma krize v letech 19211923 ( postihla hlavnì bankovní sektor) - obdobím hospodáøského rozvoje. Podílely se na ní
zejména èeské zemì, kde prùmyslová výroba pøesáhla již v roce 1925 pøedváleènou úroveò z
roku 1913. K hlavním prùmyslovým odvìtvím patøilo strojírenství, hutnictví, potravináøství,
textilní a odìvní prùmysl. V roce 1927 probìhla druhá volba prezidenta republiky. Proti T. G.
Masarykovi se postavil jediný kandidát Václav Šturc z KSÈ. Stávající prezident získal na schùzi
obou komor parlamentu zøetelnou pøevahu 274 hlasù (mj. díky podpoøe A. Švehly, který
kandidaturu na tuto funkci odmítl), V. Šturc obdržel pouze 54 hlasù.

Èeskoslovenská republika - 1920
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Období hospodáøské krize nastalo v letech 1930-1938
Pøíznaky svìtové hospodáøské krize, která propukla na podzim 1929 v USA. Pøíèiny tkvìly
v pøekotném rùstu výroby bez adekvátní poptávky a pøeplnìním finanèních trhù - nadhodnocením akcií - což následnì vyvolalo kolaps akciového trhu, urèitì znáte tzv. èerný pátek na
newyorské burze 25. øíjna 1929. Tato krize se záhy pøelila do Evropy a zaèala být v Èeskoslovensku pociťována v roce 1930. V obci se tak objevují nezamìstnaní jak domácí, tak cizí
hledající práci. Nezamìstnaní dostávali lístky od Okresního úøadu, tzv. almuženky, díky kterým
si mohli koupit u místního obchodníka zboží.
Nárok na tuto státní podporu mìl nezamìstnaný pouze nemajetný a jeden lístek byl na jeden týden a mìl hodnotu 10 Kès. Nìkteøí nezamìstnaní, kteøí byli organizováni v odborových
organizacích, dostávali podporu tzv. gentský systém a to sice 90 – 120 Kès týdnì.
Èeskoslovenská ekonomika mìla výraznì vývozní charakter, což prùbìh krize ještì více
umocòovalo. Nejprve zaèala být pociťována v zemìdìlství, orientovaném pøedevším na vývoz
cukru a obilních produktù. Dotkla se také drobných rolníkù, kteøí mìli problémy s odbytem
svých produktù - zvlášť citelné to bylo ve východních èástech zemì na Slovensku a Podkarpatské Rusi, kde v zemìdìlství pracovala velká èást obyvatel. Jako stimul pro další ekonomický
rozvoj Slovenska byl založen Národohospodáøský ústav pro Slovensko. Krize se vzápìtí pøelila
i do prùmyslu. Vyvolala pokles výroby spojený s poklesem mezd a následným propouštìním èi
dokonce uzavíráním celých továren. Nezamìstnanost zaèala prudce vzrùstat, v dobì vrcholu
krize v letech 1932-1933 èinila více než 1 milión nezamìstnaných. V r. 1931 vzrùst nezamìstnanosti dostoupil vrcholu. Byly sníženy lístky a jedna almuženka platila na 14 dní. Lidé hledali
práci v Praze, na Slovensku, živili se žebrotou. Všude byl o práci hlásící se nadbytek, hlavnì u
øemesla, ale v zemìdìlství bylo pracovních sil nedostatek.
Pøirozenou reakcí na propad ekonomiky a zhoršující se životní úroveò obyvatelstva byla
vzrùstající podpora extremistických politických subjektù. Na levé èásti politického spektra to
byla KSÈ, kde po nástupu Klementa Gottwalda do èela v roce 1929 nastal proces zøetelné
bolševizace a radikalizace - hlavním programovým východiskem strany se stal nesmiøitelný
tøídní boj. Vìtší nebezpeèí pro stát však pøedstavoval vzestup fašistických skupin. Stalo se tak
zejména po jmenování Adolfa Hitlera nìmeckým kancléøem 30. ledna 1933. K nejvýznamnìjším fašistickým subjektùm patøila Národní obec fašistická, založená v roce 1926, v jejímž èele
stanul bývalý legionáø (úèastník bitvy u Zborova) Radola Gajda.
Poèátkem roku 1934 probìhla další reorganizace vlády, kterou na protest proti devalvaci
èeskoslovenské mìny opustila národní demokracie, pøedsedou nadále zùstal Jan Malypetr.
V kvìtnu téhož roku vypršel sedmiletý mandát prezidentu T. G. Masarykovi. V následné
prezidentské volbì se jediným Masarykovým protikandidátem stal pøedstavitel tehdy již plnì
bolševizované a Moskvì podøízené KSÈ Klement Gottwald. KSÈ v souladu s postupující radikalizací vystoupila s heslem „Ne Masaryk, ale Lenin“ a v prùbìhu prezidentské kampanì a volby
vyvolala excesy, v jejichž dùsledku Klement Gottwald a další tøi funkcionáøi, aby se vyhnuli
trestnímu stíhání, utekli do SSSR.
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Rok po zvolení ve svých 85 letech 14. prosince 1935 abdikoval ze zdravotních dùvodù prezident T. G. Masaryk. V ten den si pozval prezident republiky do Lán pøedsedu vlády Dr. Milana
Hodžu, pøedsedu poslanecké snìmovny Jana Malypetra a pøedsedu senátu Dr. Soukupa. Bylo
jim pøeèteno prohlášení prezidenta o odstoupení z funkce. Když odjíždìli, byla snímána z hlavní
zámecké vìže prezidentská vlajka. Ta byla poté vztyèena na stožáru nad prùèelím Kolovratského
paláce v Praze, který byl sídlem pøedsedy vlády na znamení, že výkon prezidentské moci až do
zvolení nového prezidenta pøechází na vládu republiky podle èl. 60 tehdejší Ústavy. Rozhodnutí,
že se vzdá úøadu, zrálo v prezidentu Masarykovi dlouho. Již dávno byl rozhodnut, že se vzdá,
jakmile pocítí pøíznaky stáøí. Když pøedseda vlády Dr. M. Hodža sdìloval tuto zprávu veøejnosti
v rozhlase, byl národ smutný. „Vždyť T. G. Masaryk nebyl pouhým prezidentem. Demokracie potøebuje autoritu, mocí svého parlamentu, své demokracie jsme si tuto autoritu dali, protože jsme
ji chtìli a právì proto jsme ji respektovali, tak jak to vyžadoval rozum a zvážení našich státních
a demokratických zájmù a jak tomu chtìl pøíkaz našeho srdce.“
Když prezident odcházel z Hradèan, ale zùstával v Lánech, vzkázal lidu: „Dá-li Bùh, budu se
na vás ještì trochu dívati, jak to vedete.“
Volba nového prezidenta byla tedy stanovená na 18. prosince 1935 a na zmínìný den byli
dva kandidáti: Dr. Eduard Beneš, který mìl významný podíl na vzniku ÈSR a její zahraniènì-politické orientaci smìrem k západním demokraciím a byl doporuèen prezidentem. Protikandidátem
univerzitní profesor Dr. B. Nìmec, pøedseda Národní rady èeskoslovenské. Byla to volba velice
dramatická, protikandidát se o pùlnoci pøed volbou vzdal kandidatury. E. Beneše podpoøili i
komunisté, kteøí svým hlasování chtìli zmaøit pøípadné vítìzství reakèních sil. Zvolení Dr. Beneše
prezidentem se setkalo s velkým nadšením. Struèný slib druhého èeskoslovenského prezidenta,
který se dochoval v rozhlasovém archívu, byl už jen završením tìchto dramatických událostí.
Umírá první prezident
Byla to klidná hvìzdnatá noc z
pondìlka na úterý 14. 9. 1937 ticho
lánského parku pøerušoval jenom
obèasný slabý šelest krokù stráže
na písèitých cestách a šepot listí
v malých závanech vìtru. A v tom
tichu usíná navìky „zakladatel“
ÈSR a „prezident Osvoboditel“ T. G.
Masaryk. Na znamení smutku byl
vyvìšen èerný prapor na Obecním
úøadì. V den pohøbu, 21. 9. se zvonilo i v naší obci. Pohøeb byl vysílán
rozhlasem a mnozí lidé naslouchali.
Obèané upøímnì želeli ztráty pana
prezidenta a vzpomínali na nìj. Byl
to den tichý, smutný a jasný.
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Prezident Osvoboditel T. G. Masaryk byl pohøben na lánském høbitovì, kde již ètrnáct let
odpoèívala jeho milovaná manželka Charlotta.
Masarykovou hlavní zásadou bylo, že „demokracie je protivou aristokratismu“, a byl proto
pøesvìdèeným stoupencem republikánského zøízení. Po tisíciletí monarchismu bylo štìstím
pro novou republiku, že jejím prezidentem se stal právì on. Rozsáhlé vzdìlání filozofické, historické a sociologické, znalost cizích zemí a jazykù, významná èinnost vìdecká a pedagogická,
dlouholetá politická zkušenost stranická i poslanecká, odpor proti tomu, že „veliká vìtšina lidí
politicky èinných se nedovede povznést nad sebe, nedovede se vyprostit z kleští nekritického
egocentrismu“, vysoká osobní morálka, støídmý život a v neposlední øadì také dùstojné, ba
vznešené vzezøení a vystupování - tím vším založil v èeské politické tradici pøíklad státníka,
který pro jeho nástupce byl a dlouho ještì zùstane nedostižným vzorem.
Informace o životním pøíbìhu prvního èeskoslovenského prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka zùstávají neúplné i po jeho smrti. V Národním archivu je uchovávána zapeèetìná
obálka Masarykova syna Jana, která obsahuje vùbec poslední slova, jež prezident na smrtelné
posteli 14. záøí 1937 pronesl. Do rozpeèetìní obálky zbývá v tuto chvíli ještì nìkolik let.
Veøejnost se o Masarykovì poselství dozví až 19. záøí 2025.
V dobì stupòujícího se napìtí jeho smrt jakoby symbolizovala nastávající události. Poèátkem listopadu téhož roku oznámil Adolf Hitler na poradì v øíšském kancléøství, že ÈSR bude
první objekt nìmeckého útoku. Dne 25. ledna 1938 byla nad naší obcí od pùl osmé veèer až
do 11 hod. v noci viditelná polární záøe velkých rozmìrù. Sahala od východu pøes sever až k
západu, jako ohromná rudofialová clona prostoupena intenzivními bledými paprsky. Chvílemi
intenzita záøe slábla a pak zase rudla. Jev to byl nádherný a nikdo podobný zde nevidìl. Povìra lidu usoudila brzkou válku. Jak již záøe pøedpovìdìla, tak se i na podzim stalo.
Druhá èeskoslovenská republika (1938-1939)
V záøí byly nepokoje Nìmcù v
pohranièí proti naší republice. V
dùsledku toho byli povoláni nìkteøí záložníci do zbranì. Když
se situace zhoršila, byla 24. 9.
1938 provedena mobilizace
všech záložníkù do 40 let. Z naší
obce narukovalo asi 21 záložníkù. Všichni s odvahou a hrdostí
bojovati za svobodu republiky.
Vyhlášení mobilizace bylo již v
10. hod. veèer pøedešlého dne z
MOBILIZACE - sbírka M. Marboe
rádia. Druhý den byly vylepeny
vyhlášky a ještì v tentýž den se
rukovalo. Vlaky jezdily s vojskem na jejich vozech vlály praporky s kyticemi. Lidé pracující
v polích pøi sklizni brambor a setí obilí je s jásotem zdravili.
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Nemluvilo se o nièem jiném, než o hrozící válce s Nìmeckem.
Na 29. záøí 1938 byla do Mnichova svolána konference mocností, která mìla rozhodnout
o dalším osudu Èeskoslovenska - ovšem bez úèasti jeho zástupcù. Nìmecko, Velká Británie,
Francie a Itálie po pùlnoci 30. záøí 1938 podepsaly dohodu akceptující všechny nìmecké požadavky. Obsah mnichovské dohody byl ultimativnì oznámen èeskoslovenskému velvyslanci
v Nìmecku Vojtìchu Mastnému, který jej tlumoèil pražské vládì a prezidentu republiky. ÈSR
musela od 1. do 10. øíjna 1938 odstoupit všechna Nìmeckem požadovaná pohranièní území
s tím, že ve vztahu k Polsku a Maïarsku bude urèen další postup.
Prezident Edvard Beneš a vláda po konzultacích 30. záøí 1938 rozhodli, že podmínky
mnichovského diktátu pøijmou. Na nátlak Francie a Anglie Èeskoslovensko postoupilo èást
své republiky Nìmecku, Polsku a Maïarsku. Bylo to prý z dùvodù, aby byla odvrácena válka
v Evropì. Když se to lid dozvìdìl, proklínal vládu prezidenta Beneše, Anglii i Francii, nadával
Rusku i Nìmecku. A tak jak v roce 1918 lid radostí ze svobody jásal a plakal, tak 21. 9. 1938
žalem a zlostí nad ztrátou èástí Èeské zemì zase plakal a nadával, neboť od doby pobìlohorské horšího ponížení a urážky se Èeskému národu nedostalo. Toto rozhodnutí znamenalo
faktický konec existence ÈSR.
Dne 5.10 1938 se prezident Beneš vzdal svého úøadu a zástupcem se stal armádní generál
Jan Syrový. Prezident Beneš se rozlouèil s národem rozhlasem, podìkoval národu a popøál
mu mnoho zdraví a zanedlouho (22. øíjna) odcestoval do Velké Británie (odtud pak smìøoval
do USA). Poté byla naøízena demobilizace vojska a záložníci se vraceli domù. Èeskoslovenská
republika ztratila tímto èást svého území, ale tehdy si ještì myslela, že zachránila miliony
životù pøed hrozící válkou. Téhož roku se 28. øíjna svátek republiky neslavil. Byly jen vyvìšeny
vlajky. Tehdy mìla republika 20 let. Tím zaèal život v naší druhé republice. Prací a šetrností
a pozdìji likvidací všech politických stran.
Poté co byla ustanovena nová vláda a republika rozdìlena na tøi autonomní státy na zemì:
Èeské, Moravské, Slezské, Slovensko a Podkarpatskou Ukrajinu. Tím demokratická republika
byla pozmìnìna na republiku spolkovou a zvolen byl prezident Emil Hácha. K tomuto kroku došlo již za nové politické konstelace 30. listopadu 1938, kdy Národní shromáždìní velkou vìtšinou presidentem zvolilo coby „nezávislou“ osobnost bývalého pøedsedu Nejvyššího
správního soudu dr. Emila Háchu.
Jak se pozdìji ukázalo, možnosti úspìšné obrany republiky byly minimální. Republika by
svedla osamocený, nepochybnì hrdinný boj proti
mnohonásobné pøesile - nepøítel by nejspíše utrpìl tìžké ztráty pøi pøechodu pohranièního opevnìní, jehož systém ještì nebyl v roce 1938 zcela
dokonèen. Nelze však popøít obrovské odhodlání
obyvatel a hlavnì armády republiku bránit za každou cenu - tj. i za cenu jejího znièení, nepoddat
a nevzdat se brutálnímu nátlaku. Otázka kapitulace a možné obrany ÈSR v záøí 1938 tak v mnoNedáme se - 1938
ha ohledech zùstává otevøená.
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Protektorát Èechy a Morava
Územnì okleštìná Druhá èeskoslovenská republika vznikla v dùsledku mnichovské dohody
uzavøené evropskými mocnostmi - Nìmeckem, Francií, Velkou Británií a Itálií. Zhroutil se tak
èeskoslovenský spojenecký systém budovaný od roku 1918 a orientovaný právì na Francii
a Velkou Británii jako vítìzné státy Dohody. V dobì své krátké existence byla Druhá èeskoslovenská republika fakticky vystavená na milost a nemilost sousednímu nacistickému Nìmecku
a také stále silnìji smìøovala k autoritativnímu režimu
Smutnou událostí bylo, že 7. bøezna byl zákaz oslav narozenin T.G.M. a 14. bøezna 1939
odcestoval prezident ÈSR Emil Hácha s ministrem zahranièí do Berlína. Zde jim bylo oznámeno, že následující den bude zbytek ÈSR okupován nìmeckým wehrmachtem. Oba èinitelé byli
ze strany nacistických pøedstavitelù (pøedevším Hermanna Göringa a Adolfa Hitlera) vystaven
brutálnímu nátlaku a výhružkám. Z tohoto nátlaku se prezident Hácha v prùbìhu jednání
zhroutil a musely mu být podány povzbuzující prostøedky. Zhruba hodinu po pùlnoci 15.
bøezna 1939 Emil Hácha s okupací souhlasil.
Byl vyhlášen Protektorát Èechy a Morava. Øíšským protektorem, byl jmenován Konstantin
von Neurath. V ten den se od nás odtrhlo Slovensko a vyhlásilo samostatný stát.
Ve støedu 15. bøezna 1939 zavládl smutek, když od ètvrté hodiny ranní hlásil Èeský rozhlas, že v 6 hodin ráno nìmecké vojsko zaèíná obsazovat naši zemi. V 8 hod ráno bylo vidìno
nad Øeèanami první nìmecké letadlo a odpoledne v 15 hod projel naší obcí první nìmecký
vojín na motocyklu. Dotazoval se, kde je postavené vojenské skladištì. V dalších dnech také
naší vesnicí projelo více nìmeckých vojákù, ale lid jim nevìnoval už více pozornosti. Do Øeèan pak pøišli nìmeètí vojáci až 18. bøezna 1939. Rozdávali letáky psané špatnou èeštinou,
vybízející obyvatelstvo ke klidu. Nikdo si jich nevšímal a také je nikdo nevítal. Na nádraží se
ubytovali v èekárnì tøetí tøídy a pøevzali hlídání tratì.
Obèané museli úøednì odevzdat zbranì a tøaskaviny na obecním úøadì. Policejní hodina
byla do 21 hod. Lidé se zásobovali zbožím a potravinami, které na cenì stoupalo. Na den
20. dubna úøednì naøídili svátek, protože Adolf Hitler se dožívá 50 let. Museli být vyvìšeny
øíšskonìmecké prapory. Na konci dubna nám úøednì zakázali pálení èarodìjnic, což se moc
nepovedlo, protože odpoledne se prohnala pøes Øeèany bouøka a blesk zapálil stavení è.p.
70. První kvìten byl v tichosti bez manifestací. V srpnu byly vylepeny první nìmecko-èeské
vyhlášky. Znamenalo to, že od prvního záøí se muselo konat zatemnìní tak, aby žádné svìtlo
nepronikalo ven. Poulièní svìtla také nesvítila. Zavedli se potravinové lístky s nìmecko-èeským
textem. V øíjnu se muselo oslavovat dobití Varšavy nìmeckým vojskem. A 28. øíjna nám bylo
úøednì zakázáno oslavit vznik republiky a nesmìla se v ten den nosit èerná kravata a klobouk.
Pøevážná èást èeského národa pøijala nacistickou okupaci èeských zemí 15. bøezna 1939
s rozhoøèeným nesouhlasem, který v øadì pøípadù vyústil v demonstrace národního cítìní
a otevøeného vzdoru. Ty se objevovaly zejména v poèáteèním období okupace, kdy nacistická
odvetná opatøení ještì nebyla tak brutální. Šíøili se protinacistické a vlastenecké projevy, které
mìly rùznou formu. Byly strhávány nacistické symboly a vyhlášky, v kinech èeské obecenstvo
úmyslnì rušilo promítání nìmeckých týdeníkù kýcháním, dupáním apod. V hostincích a restauracích se masovì zpívaly vlastenecké písnì, èastý byl také demonstrativní potlesk pøi paZ P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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sážích v divadelních pøedstaveních, které pøipomínaly slavné okamžiky národních dìjin nebo
pøíklady osobní stateènosti jednajících postav. Velké oblibì se tìšily anekdoty zesmìšòující
nacisty a kolaboranty a úspìšná byla i „šeptaná propaganda“, která šíøila mezi lidmi zprávy
odposlouchané z vysílání zahranièního rozhlasu.
Okupací nastalo pro èeský národ jedno z nejtìžších období v jeho moderních dìjinách.
Hospodáøské zdroje èeských zemí byly nacisty bezohlednì drancovány, jakýkoliv odpor byl
tvrdì potlaèován nacistickými bezpeènostními složkami, zejména gestapem. Odbojové hnutí
vedlo doma i v zahranièí boj proti nacistické okupaci a za obnovení samostatného státu,
existovala však i spolupráce s nacisty. Asi nejvýraznìjším pøíkladem programové kolaborace s
nacisty byl pozdìjší ministr protektorátní vlády Emanuel Moravec. Vìtšina èeského obyvatelstva - i když s okupací nesouhlasila - zùstávala po vìtšinu okupace pasivní a snažila se zejména pøežít. Osud èeského národa v koneèném dùsledku závisel na výsledku 2. svìtové války.
Èechy a Morava mìl sloužit i jako zásobárna pracovních sil pro nìmecké hospodáøství.
Celkovì se odhaduje, že v rámci tzv. totálního nasazení bylo na nucenou práci v Nìmecku v
prùbìhu války posláno asi 600 tisíc Èechù. Dramatický prùbìh mìly události z 28. øíjna 1939.
Pøi pøíležitosti výroèí vzniku Èeskoslovenské republiky se uskuteènily na øadì míst demonstrace proti nacistické okupaci. Na mnoha místech probìhly tiché vzpomínkové slavnosti,
èást zamìstnancù nenastoupila tento den do práce, v øadì škol se nevyuèovalo, jinde pøišli
žáci a uèitelé ve sváteèním obleèení. K nejvýznamnìjšímu vystoupení došlo v Praze, kde se
manifestací zúèastnilo kolem 100 tisíc osob. Pøi støelbì do demonstrantù byl usmrcen dìlník
Václav Sedláèek a tìžce zranìn student medicíny pražské Univerzity Karlovy Jan Opletal, ten
11. listopadu 1939 na následky zranìní zemøel.
Pøi jeho pohøbu došlo 15. listopadu 1939 k protestnímu vystoupení pražských vysokoškolákù, které nacistùm posloužilo jako záminka pro represivní zákrok proti èeským vysokým školám. V ranních hodinách 17. listopadu 1939 bylo jednotkami nìmecké ochranné policie, SS a
gestapa obsazeno a uzavøeno šest nejvìtších pražských studentských kolejí, pøítomní studenti
byli zatèeni a odvezeni do pankrácké vìznice a do ruzyòských kasáren. Devìt pøedních studentských funkcionáøù bylo ještì téhož dne popraveno a asi 1000 pražských vysokoškolákù
bylo odvleèeno do koncentraèního tábora Sachsenhausen–Oranienburg nedaleko Berlína.
A v dalším období docházelo i k radikálnímu omezování støedního a základního školství. Už
od základních škol se všichni žáci museli povinnì uèit nìmèinu, Veškerá oznaèení obcí, ulic,
veøejných institucí apod. musela být dvojjazyèná, pøièemž nìmecký text byl na prvním místì.
Pro èeský národ nastalo jedno z nejtìžších období v jeho moderních dìjinách. Nastalo
období druhé svìtové války.
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Období okupace 1940-1946
Za druhé svìtové války se našli i mnozí lidé, kteøí pomáhali ostatním v nouzi. Kromì starosty obce Labìtín
Františka Kurky (è.p.28), který jednal hlavnì s nìmeckými úøady to byl také Èenìk Kalousek (è.p.70), který jezdil pro potravinové lístky nebo šatenky pro obèany do
Pardubic. O pøerozdìlování tìchto lístkù v pøídìlovém
hospodáøství se staral Josef Krejèí (è.p. 56) a Václav Loužil (è.p. 77). Tolik zodpovìdnosti bylo pøisouzeno tìmto
obèanùm tak, aby se nedostali do rozporu s naøízeními,
neboť i tam byla možnost zatèení a vìzení. Také se mlela
mouka – vejražka, ale nemlela ji mlynáøka. Byl to František Kvoch (è.p.75), který svou odvahou dokázal mírnit
nedostatek potravin, èi dokonce hlad za války. Mnoho
Frantièek Kvoch z è.p. 75 Labìtín
lidí ze širokého okolí èekalo po nocích za živým plotem
naproti za silnicí, aby se doèkalo koupi trochu mouky nebo výmìny obilí a pøitom svou kázní
neohrozit život mlynáøe. Nedoèkal se zaslouženého dùchodu, v padesátých letech byl mlýn
uzavøen a on pracoval jako stavební dìlník na výstavbì MKZ Chvaletice. Nemùžeme nevzpomenout na Františka Kalouska (è.p.10), který patøil k tìm, co vlastnili dobrý radiopøijímaè, na
nìmž byla visaèka „Poslouchání cizího rozhlasu je pøísnì zakázáno a trestá se smrtí.“ To mu
ale vùbec nevadilo a pøi každé pøíležitosti, kdy mìl dostatek èasu, se ozývala známá znìlka
„volá Londýn“. Bylo to od nìho velice odvážné.
O rok pozdìji v 1940 obec dostala nìmecké jméno RETSCHAN (ELBE). Hlídání železnièní
tratì pøevzalo od nìmeckého vojska èeské vládní vojsko a bylo ubytováno u pana Herrana,
majitele Lesoškolek, jediného Nìmce v této obci. Když od nìj dostali výpovìï, ubytovali se do
èekárny druhé tøídy na nádraží a èást vojska byla ubytována v hostinci „u Naòkù“ u nádraží.
Ve státní správì se vyžadoval úøední jazyk nìmèina. Byly zøizovány kurzy nìmèiny témìø po
celou válku. Bylo to veliké trápení pro uèitele i úèastníky, protože každý vìdìl, že je to práce
zbyteèná a marná. Hned od zaèátku války se zavedlo tzv. vázané hospodáøství a odbìr potravin a jiných vìcí pouze na lístky. Vìtšinou se stejnì všechno shánìlo „pod rukou“, protože
stanovené pøídìly nestaèily.
Obrat nastal až v roce 1941, kdy Nìmecko napadlo Sovìtský svaz. Byla to doba nadìjí a
oèekávání, že se koneènì zmìní vedení války. Lidé doufali za uzamèenými dveømi a zatemnìnými okny a dlouho do noci naslouchali zprávám z Londýna. Jednoho dne se našlo rozházeno
po nádraží a okolí mnoho letákù z anglických letadel. Šly s nadšením z ruky do ruky, avšak
bylo nutno dávat pozor na udavaèe, protože jediný trest za poslech cizího rozhlasu nebo
pøedávání letáku byl trest smrti.
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Øeèany nad Labem – Do Kouta - 1942
Sebevìdomí Nìmcù stoupalo až do r. 1942. Vítìzili na všech frontách, ale konec roku
pøinesl první známku obratu – porážku Rommelovi armády. Na železnici se zaèínali množit
sabotáže, zejména propagací hesla - sypte písek do ložisek a propichujte brzdové hadice.
Rok definitivního obratu a pozvolného pádu mocností OSY (nacistické Nìmecko, Japonsko,
Itálie) byl rok 1943. Pøedevším bitva u Stalingradu, kde upadlo 300 tis. nìmeckých vojákù do
ruského zajetí. Èeši nesmìli v té dobì po setmìní na ulici, prý proto, že jim záøili oblièeje. V
tomto roce bylo v úøadech zavedeno nìmecké úøadování, èímž byl vnášen zmatek do služby,
protože vìtšina zamìstnancù nìmecky neumìla. Pan starosta Zelený, který byl železnièním
zamìstnancem, vystavoval odbìrné lístky na potraviny pro Øeèany a pro dvanáct okolních
obcí. Každý mìsíc byly dováženy potraviny do urèitých obchodù a tady zboží bylo vybíráno
ještì jednou. Tyto potraviny byly dávány do Pardubic do pracovny ke zlepšení výživy vìzòù a
èást do ruského zajateckého tábora. To se dìlo až do roku 1945. Na obecním úøadì, kdykoliv
mìla pøijít nìmecká kontrola, èekali se strachem, zda si nejdou již pro nì.
V roce 1944 byla fronta už v pohybu. Po ztrátì mìsta Krivoj Rog na Ukrajinì nemìlo Nìmecko dostatek manganové rudy. Tuto ztrátu mìli nahradit manganové doly ve Chvaleticích.
Navýšili tìžbu až na 50 vagónù dennì. Tehdy byla zapoèata stavba vleèky do Chvaletic.
Rok zúètování, rok velikého vítìzství nad silami temna byl rok 1945. V lednu 24. projíždìl
zdejší železnièní stanicí tzv. transport smrti. Byli to vìzòové z Osvìtimi Birkenau, kteøí byli
dále pøeváženi na západ, jak se blížila ruská fronta. Jeli v otevøených vozech za tøeskutého
mrazu, obleèeni jen v trestaneckých pruhovaných mundùrech. Nesmìlo se jim podat ani vody,
protože doprovázející vojáci ihned støíleli. Zmrzlí byli vyhazováni z vagónu podél trati. Jeden
z nich je pochován na trnáveckém høbitovì. Marnì øeèanští mezi nimi hledali své židovské
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spoluobèany. Ti mezi nimi již nebyli. O pìt dní pozdìji projíždìli stanicí další ètyøi transporty
smrti. Bylo to stejnì hrozné a stejnì smutné. Dne 1. bøezna zde zastavil transport ruských
zajatcù. S velikou láskou a vdìèností snášeli lidé vše, co mìli k jídlu. Vejce, maso, chléb,
alkohol a krmili hladové zbìdované ruské vojáky. Tøi z nich zde zemøeli a jsou pochováni na
zdechovickém høbitovì.
Když se válka chýlila ke konci, a ke konci posledního roku se provádìli pøevozy váleèných
zajatcù, zejména ruských, se tak jednoho veèera u Josefa Krále (è.p.38) objevil na dvoøe zbìdovaný muž mluvící rusky. Tomuto se podaøilo vyskoèit z vlaku a tak ujít pozornosti vlakové stráže.
Schovával se u nìj celý mìsíc jak na pùdì, tak i ve chlévì, než ho Josef Král vybavil potøebným
proviantem a spolu odešli do prostoru Železných hor, tak aby se snažili navázat spojení s partyzány. Bohužel se spojení nepodaøilo a tak to opakovali po nìkolik týdnù, než se situace stala nebezpeènou. Uprchlého zajatce uchýlil do jiného stavení, tam se doèkal konce války, aniž bychom
se dozvìdìli o jeho dalším osudu. Josef Král za svou odvahu neèekal nikdy žádného uznání.
Dne 1. dubna pøiletìli i k nám dlouho oèekávaní hloubkoví letci tzv. kotláøi. Provedli útok
v poètu osmi anglických letadel na nìmecký vojenský transport v Trnávce. Lid je pojmenoval
tak, z dùvodu, že pøi útoku støílely na parní kotel lokomotivy, kdy vlivem prùstøelu docházelo
k tìžkému poškození a tím ke znehybnìní lokomotivy a jejímu dlouhodobému vyøazení z
provozu. Zpùsobovali tím nepøíteli znaèné problémy v železnièní dopravì. Protože exploze
parního kotle èi unikající horká pára mohla zabít osádku lokomotivy, støíleli mnohdy kotláøi
první dávku pøed vlak a dávali tak posádce èas na zastavení a únik také cestujícím do bezpeèné vzdálenosti. Jako blesk z èistého nebe najednou udeøili znièující silou a zase zmizeli.
V Øeèanech 13. dubna byl odstaven transport s konzervami a alkoholickými nápoji. Byl
to evakuovaný vojenský sklad z Olomouce. Hlídali jej kromì Nìmcù také Arméni, bývalí ruští
zajatci toho èasu v nìmeckých uniformách. Byli to lidé velice dobrosrdeèní a tak se po dlouhé
dobì pilo opìt pravé šampaòské, kmínka i slivovice. Pozdìji byla na nádraží odstavena cisterna naplnìna èistým lihem. Líh byl vypouštìn jednak nìmeckými vojáky, kteøí zde projíždìli a
jednak obyvateli. Všechny konve stojící na nádraží sloužící k dopravì mléka o obsahu až 30
lit se ztratily, protože byly naplnìny lihem a odneseny. Lidé plnili lihem putny, vany i kropicí
konve. V tìchto dobách tento líh sehrál svou nepìknou úlohu a to zejména po pøíchodu
ruských vojsk a natropil zde mnoho nepøíjemností.
Od rána 5. kvìtna 1945 zaznívá v rozhlase podivné a nezvyklé vysílání - èeské pochody.
Byly vyvìšeny èeskoslovenské vlajky. Nìmeckým vojákùm, kteøí strážili odstavené transporty
byly odebírány zbranì. Odevzdávali je vìtšinou dobrovolnì.
Obèané vyzbrojeni puškami si dodali odvahy a táhli k obecné škole, aby také odzbrojili
místní posádku. Velitel posádky byl však tvrdý voják, pruský hejtman a nehodlal kapitulovat.
Telegrafem povolal z Pøelouèe posily, sedm nìmeckých tankù. Jeden z nich se postavil na
nádraží a dìlem míøil na dopravní kanceláø. Odpor byl bohužel zlomen a nìmeckými vojáky
byla na nádraží provedena domovní prohlídka. Nalezené zbranì byly zabaveny. Obèané se rozprchli a zbranì vìtšinou zahodili. Pøednosta stanice byl eskortou odveden do obecné školy a
postaven pøed stanný soud pro vzpouru. Rozsudek však již nebyl proveden, protože z rozhlasu
z Prahy byly vysílány zprávy o nìmecké kapitulaci. Veèer byl propuštìn na svobodu.
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Pøíjezd Rudé armády do Pøelouèe
Dne 12. kvìtna 1945 pøijíždìli ruští vojáci. Byli nadšenì vítáni a na køižovatce se podávalo
obèerstvení a kvìtiny. Nemìli však mnoho èasu na oslavy a po krátké zastávce odjíždìli dále.
Poslední dny druhé svìtové války byly plné nadìje na svobodu ale také utrpení. Lidé ztratili své známé, zmizeli celé rodiny, republika byla znièená. Vítìzství protihitlerovské koalice
umožnilo obnovení èeskoslovenského státu, který se ale zároveò dostal do mocenské sféry
Sovìtského svazu. O dalším vývoji naší republiky si øekneme zase pøíštì.
Z pamìtních knih obce èerpal a èlánek sepsal Miroslav Tkáè
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MLADÍ HASIČI V LABĚTÍNĚ
Rádi bychom se s Vámi podìlili o nìkolik postøehù a novinek z naší èinnosti.
Scházíme se každou støedu v Labìtínì. V zimì
rozvíjíme teoretické znalosti, napø. uzly. Od jara
trénujeme venku na høišti, letní pøíprava je samozøejmì zajímavìjší. V loòském roce se nám
podaøilo za pøispìní sponzorù udìlat nástøikové
terèe, aby byl tréning co nejvíce podobný opravdovým závodùm. Také jsme se jednìch závodù
již zúèastnili v Kladrubech nad Labem. Spolu se
staršími kolegy z SDH Labìtín jsme obsadili první
místo. Konkurence nebyla v naší kategorii velká,
ale pohár za první místo jsme si odvezli.
V letošním roce se nový nábor uskuteèní v
kvìtnu. Bude v rámci ukázky našich dovedností
ve školním areálu ZŠ Øeèany nad Labem. Pøedvedeme žákùm i hasièské auto, které využíváme
spolu se staršími kolegy z Labìtína.
V èervnu se po boku ostatních zúèastníme
tradièních hasièských závodù v Labìtínì. Musíme
poctivì trénovat, abychom si neudìlali ostudu.
Závìrem chceme podìkovat našim hasièùm
za pøedávání jejich zkušeností, všem fanouškùm
za pøízeò a samozøejmì sponzorùm, jimiž jsou:
Milan Žák, Jan Zachar s.r.o., TSP s.r.o. a Pavliš a
Hartmann.
Na shledanou se tìší mladí hasièi pod vedením
Petra Pohla
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL
Motto: Sportujeme, bavíme se,
bilancujeme….
Sportují všechny oddíly T. J.. Pokraèuje zdravotní cvièení žen i aerobik.
Cvièí dìti z oddílu všestrannosti – pøipravují se na sokolský závod Zálesák,
který bude 13. dubna. Cvièí i dospìlí z
oddílu všestrannosti. Hodinu zahajují
rozcvièkou, potom trénují volejbal a
na závìr si zahrají zápas – dorost proti
dospìlým. V trénincích pokraèují volejbalisté i florbalisté.
Nejen cvièíme, ale také se bavíme.
V sobotu 13. ledna byly tradièní Šibøinky. Nebýt masek z Labìtína, byl by
sál proti loòskému roku poloprázdný.
Proè – nevhodný termín, jiné akce, nemoc? Nevíme. Kapela ÈEROS byla vynikající, všichni jsme se výbornì bavili.
Masky byly opìt vydaøené.
V sobotu 2. 3. se konala Valná
hromada tìlocvièné jednoty Sokol.
Pozvání pøijali zástupci Východoèeské
župy, starostka obce i velitel hasièù. V
hospodaøení jsme zùstali v kladných
èíslech, ovšem všechno se nám nepodaøilo tak, jak jsme si plánovali.
V závìru jednání pøedal starosta
spolu s místostarostou T. J. Èestné
uznání za dlouholetou cvièitelskou
èinnost Hanì Popkové a Ladislavì Lupínkové.
Bronzovou medaili jako uznání za
obìtavou èinnost ve prospìch sokolského hnutí obdrželi od Sokolské župy
Východoèeské Ivan Kalousek st. a Jiøí
Karvánek. Medaili rovnìž pøedal starosta T. J.
26
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Pøipravujeme Dìtský karneval na
den 18. 3. Srdeènì zveme dìti i s jejich
rodièi na tuto akci.
Letošní rok je opìt sletový. Oslavy
v Pardubicích zaènou v sobotu 9. 6.
s velkým doprovodným programem a
10. 6. probìhne vystoupení cvièencù
se sletovými skladbami.
Eva a Ivan Kalouskovi
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PREVENCE POLICE ČR – TÍSŇOVÉ LINKY
Èísla tísòových linek zná témìø každý, nicménì pokud se nìco stane a èlovìk je ve stresu,
ze zkušeností víme, že si v rychlosti nevybaví ani to, jak se jmenuje. Výše jsme zmínili èíslo tísòové linky policie a to èíslo 158. Pokud potøebujete pomoc hasièù, volejte èíslo 150.
Zdravotnická záchranná služba má linku tísòového volání 155. Rovnìž je možné si pøivolat
pomoc voláním na jednotné èíslo evropského volání 112. Nicménì doporuèujeme, pokud potøebujete jen jednu složku z integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), volejte pøímo
na tísòovou linku potøebné složky. Èíslo 112 se využívá pøedevším v pøípadech, že potøebujete
na místo dvì a více složek IZS. Tiskový mluvèí Zdravotnické záchranné služby Pardubického
kraje Bc. Aleš MALÝ, DiS. naše tvrzení podporuje a doporuèuje: „Pøi zdravotních komplikacích,
kdy akutnì potøebujete pomoc záchranné služby, volejte pøímo linku 155 a eliminujte tak
byť sebemenší èasové prodlevy pøi spojování hovorù z linky 112 na naše vyškolené operátory
na lince 155“. Existuje i linka tísòového volání policie pro neslyšící, kde operaèní dùstojník
komunikuje s osobou, která potøebuje pomoci formou SMS zpráv. Tato linka má èíslo 603 111
158. A úplným závìrem mùžeme uvést malou zajímavost - dìtem jako mnemotechnickou
pomùcku zapamatování tísòových linek uvádíme pomùcky, jak si pamatovat poslední èíslo z
tísòové linky a to, u linky:
158 – osmièka evokuje pouta používaná policisty,
155 – pìtka evokuje nafouknuté bolavé bøíško
150 – nula pøedstavuje rybník plný vody, kterou hasièi hasí požáry.
Pøejeme krásné jarní dny!
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvèí policie Pardubického kraje

LIDSKÝ HYENISMUS –
PODVODY PÁCHANÉ NA SENIORECH
V minulém èlánku jsme vás seznámili s tísòovými linkami. Nyní se zamìøíme na rady pro
pomìrnì ohroženou skupinu obyvatel a to na seniory. Senioøi jsou pro podvodníky snadnou
koøistí, a proto se èasto stávají obìtmi pøedevším majetkové trestné èinnosti. Výjimkou v dnešní
dobì bohužel není ani domácí násilí páchané na seniorech, o kterém však budeme psát až pøíštì.
Dnešní èlánek je vìnován jak seniorùm, tak i jejich rodinám, protože z našich zkušeností víme, že
právì dìti, vnouèata a široká rodina mùže seniorùm pomoci nestát se obìtí podvodníkù.
Podvody páchané na seniorech jsou pomìrnì latentní trestnou èinností. Okradení se stydí a
radìji to nikomu neøeknou a to ani v rámci rodiny. Pachatelé jsou však èím dál sofistikovanìjší,
nezanechávají za sebou žádné stopy a pro kriminalisty je tìžké je dopadnout. Hlavním dùvodem
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proè si pachatelé vybírají starší osoby je ten, že senioøi jsou osamìlí, dùvìøiví, rádi a pozornì
naslouchají, mají minimum kontaktù s okolím, jsou ménì ostražití, tìlesnì slabší a proto se i
hùøe brání jakémukoliv útoku. Podvodníci zacházejí tak daleko, že se nejen dostávají do blízkosti
seniorù, ale i do jejich obydlí, kde je následnì pøipraví i o celoživotní úspory. My jako policie se
snažíme této trestné èinnosti pøedcházet, vytváøíme preventivní programy, poøádáme besedy a
pøednášky, distribuujeme letáky, cílíme na tuto ohroženou skupinu lidí, nicménì bohužel trestných èinù páchaných na seniorech nijak výraznì neubývá.
Co se týká pachatelù této trestné èinnosti – již v názvu èlánku jsem se nazvala lidskými
hyenami, protože parazitují na dobrosrdeènosti, vstøícnosti a obèas i èásteèné nemohoucnosti starších lidí. Podvodníci jsou velice výøeèní, na první pohled pùsobí sympaticky, mile, jsou
schopni bez problémù navazovat kontakty. Své podvody mají velice dobøe pøipravené, ne zøídka
pracují ve skupince alespoò dvou lidí, pachatelkami bývají i ženy. Nelze øíci, že by se jednalo o
nevzdìlané jedince, pachatelé mají intelektuální schopnosti, snaží se pùsobit vzdìlanì, používají
slova, kterým senioøi nerozumí. Tito pachatelé jsou schopni rychlé improvizace, pøizpùsobí se
okamžitì situaci, dokáží odhadnout svoji obìť a snadno si získávají dùvìru. Co mají pachatelé
spoleèného, jsou opakující se legendy, se kterými bývají stále úspìšní.
O jaké LEGENDY se jedná a na co si máte dát velký pozor? Tak v první øadì to je legenda
VRÁCENÍ PENÌZ èi požadování NEDOPLATKU za rùzné energetické služby – voda, plyn, elektrika.
Zde bychom rádi upozornili, že žádná energetická spoleènost nevybírá ani nevrací peníze v
hotovosti!!! Obavy seniorù, že by jim byla okamžitì vypnuta elektrika, voda èi plyn pokud by na
místì v hotovosti nezaplatili, jsou mylné. Nikdo vám domù žádný pøeplatek za energii nepøinese
a nikdy za tyto služby neplaťte nikomu v hotovosti u vás doma! Nejèastìji v tìchto pøípadech
jde podvodníkùm o to, aby vidìli, kam si jdete pro peníze (ať na zaplacení údajného nedoplatku
nebo na rozmìnìní penìz). Poté se vám snaží vloudit do domu a peníze ukrást. Do vašeho
domu se dostanou tak, že vy nedovøete dveøe nebo si vymyslí, že mají žízeò nebo potøebují
na toaletu. S tím souvisí i další podvodné jednání, kdy pachatelé vydávající se za pracovníky
energetických spoleèností nabízí PØEPSÁNÍ SMLOUVY s tím, že za tento pøepis smlouvy musíte
zaplatit. Nic neplaťte v hotovosti a nikoho si domù nepouštìjte! O pøípadných zmìnách ve
smlouvách se poraïte s rodinou, pøíbuznými, sousedy a podobnì. Nikdy se nenechte donutit
cokoliv okamžitì podepsat! Požádejte o èas na rozmyšlenou. Další trik podvodníkù je, že si jdou
opsat stav vodomìru, plynomìru apod. V tìchto pøípadech si ovìøte, že se opravdu jedná o pracovníka energetické spoleènosti. Nechte si pøes panoramatické kukátko nebo pøes pootevøené
dveøe zabezpeèené bezpeènostním øetízkem pøedložit služební prùkazy pracovníkù uvedených
spoleèností a pøípadnì si jejich totožnost ovìøte (než je pustíte do domu èi bytu) u konkrétní
spoleènosti. Jistì máte i možnost stav mìøáku napsat na lísteèek a dotyèným ho pøedat u dveøí, následnì zatelefonovat nebo poslat mailem do pøíslušné firmy. Další možností je, pokud se
energetici ohlásí pøedem, požádat nìkoho z rodiny nebo souseda, aby v dobì, kdy má cizí osoba
pøijít, byl s vámi doma. To, že má cizí osoba na sobì montérky s nìjakým nápisem firmy ještì
neznamená to, že se nejedná o podvodníka. Vaší povinností není, pokud si nejste jisti, pustit
do bytu cizí osobu! Jak se øíká váš dùm je váš hrad, vaše soukromí a nikdo nemá právo vám ho
narušit.
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V rámci Pardubického kraje jsme v prùbìhu let zaznamenali i další legendu a to vydávání
se podvodníkù za ZAMÌSTNANCE STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA. Pøevážnì seniorùm
podvodníci nabízeli výmìnu starších kuchyòských linek nebo výmìnu zámkù za lepší, bezpeènostní.
Další pomìrnì èastou legendou podvodníkù je, že se vydávají za KAMARÁDA NÌKOHO Z
VAŠÍ RODINY. Tady je jejich nejèastìjší „pohádkou“ to, že nìkdo z rodiny mìl dopravní nehodu,
porouchalo se mu auto, ztratil penìženku, zastavili ho policisté a podobnì, on u sebe nemá
peníze a tak si poslal kamaráda za vámi, abyste mu pomohli. Onen kamarád je však podvodník. Zde máme nìkolik rad. Nikdy vy sami nesdìlujte nikomu cizímu jméno svého pøíbuzného,
naopak se zeptejte vy jeho na jméno a pøíjmení údajného pøíbuzného, který je v tísni. Pokud
podvodník zazvoní u vašich dveøí nebo vás potká pøed domem, nikdy ho nezvìte dovnitø do
domu nebo bytu. Øeknìte mu, ať poèká venku a pokud máte tu možnost, spojte se telefonicky
s tím, komu máte údajné peníze poslat. Pokud se mu nedovoláte, zkuste kontaktovat nìkoho z rodiny. Pokud i tam budete neúspìšní, v žádném pøípadì vám nedoporuèujeme cizím
osobám pøedávat peníze! Dbejte i na to, abyste nenechali pootevøené dveøe, aby vám zlodìji
nevnikli do domu. Podvodníci se snaží, abyste podlehli stresu a iluzi, že nìkdo z rodiny nebo
rodinný pøítel je v obrovských problémech a tlaèí vás k vydání jakékoliv finanèní hotovosti.
Nedejte se, jsou to vaše peníze! V tìchto pøípadech vás mùžou podvodníci kontaktovat i
telefonicky, pøes pevnou linku. V souèasné dobì mají pevné linky pøedevším starší obèané, a
tak si podvodníci v telefonních seznamech hledají osoby napøíklad i podle archaických jmen
(napøíklad Anežky, Boženy, Marie apod.). V seznamu samozøejmì zjistí i adresu, kam za vám
následnì pøijdou.
V neposlední øadì musíme zmínit i legendy PODOMNÍCH PODEJÙ A NÁKUPÙ. V poslední
dobì není výjimeèné, že obce zakazují podomní prodej místní vyhláškou. Pokud si nejste jisti,
jak je to u vás, obraťte se s dotazem na váš obecní úøad. Jestliže u vás je podomní prodej zakázaný a nìkdo se bude snažit vám cokoliv prodat, mùžete kontaktovat státní policii na lince
158 nebo i mìstskou policii. Obì tyto složky mohou prodejce pokutovat, neboť se prodejci
dopouští pøestupku porušení místní vyhlášky. Podvodníci v tìchto pøípadech nabízejí široký
sortiment zboží a služeb jako jsou potraviny, kožešiny, nádobí, kosmetiku, pojištìní, knížky
atd. Zároveò nabízejí i výkup starého nábytku, obleèení, starožitností apod. Nenechte se zlákat výhodnými nabídkami nebo tím, že se zbavíte starých nepotøebných vìcí a ještì vydìláte.
Když jsme hovoøili o výhodných nabídkách, musíme se dotknout ještì dalšího tématu a
to jsou hromadné VÝLETY NA PRODEJNÍ AKCE. Akce, které se tváøí jako výlet za kulturou s
obìdem, veèeøí nebo kávou a tam vám prodejci nabízejí rùzné zboží – deky, nádobí a tak
podobnì. Zde bychom na vás apelovali, abyste se takovým akcím buï úplnì vyhnuli, nebo se
tam potom v žádném pøípadì nenechali donutit pod nátlakem k podpisu jakýchkoliv smluv a
dokumentù. Pokud by na vás byl na místì vyvíjen nátlak, mùžete pøímo z místa zavolat policii.
Tìmito pøípady se média pomìrnì rozsáhle zabývala a tyto podvodníky nazývala pøíznaènì
„šmejdi“. Prodejci jsou velmi dobrými psychology, povídají si s vámi, jsou „sladcí jako med“,
ale ve chvíli, kdy není po jejich, a vy odmítnete nákup zboží, zaènou být zlí, nepøíjemní a
zaènou vás slovnì napadat. Bohužel èasto mívají velice dobøe právnì ošetøené smlouvy, od
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kterých je velice tìžké odstoupit (pokud to je vùbec možné).
Nemalou èást problémù si senioøi vytvoøí i sami tím, že se, aè možná nechtìnì, zavážou k
PLNÌNÍ NÌJAKÉHO ZÁVAZKU TELEFONICKY. V tomto pøípadì se nejedná o kontakt s podvodníky, ale o to, že senioøi si s nìkým rádi popovídají, nechají se operátory rùzných spoleèností
pøesvìdèit o výhodnosti nabídky a neuvìdomují si, že i ústnì uzavøený závazek mùže být
soudnì vymahatelný. Naše rada proto zní, pokud nic nepotøebujete, není vaší povinností pøijímat telefonní hovory od cizích lidí. Mùžete odmítnout jejich monitorované hovory a telefonát
striktnì ukonèit.
A rada pro seniory, jak se nastat obìtí podvodníkù? Chraòte si své soukromí, nesvìøujte
se s osobními vìcmi cizím lidem. V žádném pøípadì nepouštìjte cizí osoby do domu èi bytu.
Nedávejte se do hovoru s cizími lidmi. Udržujte dobré sousedské vztahy a pøípadnì sousedy
požádejte o pomoc. Poøiïte si panoramatické kukátko nebo øetízek na dveøe. Neotevírejte automaticky dveøe, když nevíte, kdo je za nimi. Nejlepší je peníze ukládat do penìžních ústavù,
a pokud je již máte doma, uschovejte je na nìkolika rùzných místech. Dùležitá telefonní èísla
mìjte viditelnì blízko telefonu, abyste mohli pøípadnì rychle zavolat pomoc.
V èlánku jsme jistì neobsáhli všechny možné druhy podvodù, které mohou seniorùm ztížit
život, nicménì jsme se snažili nastínit nejèastìjší triky podvodníkù. Pokud byste potøebovali
pomoci, mùžete se kromì policie obrátit i na krizovou linku pro seniory, která je v provozu
24 hodin dennì a je pomìrnì vytížená – její èíslo je 800 157 157. Volání na linku je zdarma.
Pokud byste mìli v rámci klubu seniorù èi obce zájem o takovou besedu, mùžete se na nás
obrátit a my v rámci svých možností rádi pøijedeme, pøedáme rady, zkušenosti a poradíme,
jak se v urèitých situacích zachovat.
Krásné dny pøeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvèí policie Pardubického kraje
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PRANOSTIKY PRO DUBEN AŽ ČERVEN
DUBEN
„Aprílový déšť zvìstuje, že bude mokrý kvìten, „ øíká jedno poøekadlo a druhé, jakoby se nechumelilo: „Je-li v dubnu krásné a povìtøí èisté, bude kvìten nepøíjemný jistì. „ Pak se spoléhejte na pranostiky.
Ovšem je-li mokrý duben, pak má být hojnost ovoce. Dubnové bouøky zvìstují mokré léto.
Velikonoèní poøekadla asi mnoho záruky neskýtají, vždyť velikonoce jsou pohyblivým svátkem, ale
pamatujte: „Na Zelený ètvrtek zasívejte hrách. Velký pátek deštivý, dìlá rok žíznivý. Na Bílou sobotu
dobøe sázeti stromy, hlavnì štìpy, budou úrodné. Prší-li na Hod Boží velikonoèní, bude málo píce.“
Svatý Jiøí (24. dubna) pøináší také mnoho poøekadel: Na sv. Jiøí vylézají hadi a štíøi. Když
je na sv. Jiøí mráz, bude i pod køovím oves.
KVÌTEN
V máji høímoty nedìlají trampoty „ oznamuje pranostika a dodává, že „ Máj má býti chladný, ale ne studený.“ O vèelách se øíká „Roj, který se v kvìtnu rojí, ten za fùru sena stojí,
v èervnu rojení nestojí za zvonìní.“
Prší-li hned první den kvìtna, bude pozdìji sucho a neurodí se sena. Ovšem prší-li o Filipojakubské noci (též 1. kvìtna), pak bude úrodný rok.
Trochu podivnì zní poøekadlo „ Pan Ser-boni pálí stromy.“ Jistì si to dáte dohromady, že
se jedná o Pankráce, Serváce a Bonifáce (12. – 14. kvìtna)
Ten, kdo na sv. Jana Nepomuckého seje len, doèká se podle pranostiky stébel celý loket
dlouhých. Prší-li na letnice (25. kvìtna), slibují se tuèné vánoce.
ÈERVEN
„ V èervnu deštivo a chladno, pùsobí neúrodu snadno,“ øíká se. Ostatnì se øíká, že „Netøeba v
èervnu o déšť prositi, pøijde sám, jakmile zaèneme kositi.“
A o vèelách se v èervnu øíká, že chtìjí stavìt. Bude-li hned první den v mìsíci pìkné poèasí,
pak má být úrodný rok. O Medardovi ani není tøeba mluvit. Když prší 8. èervna, prší pak 40 dnù.
Vinaøe potìší sv. Barabáš (11. èervna): Plaètivý Barabáš, - úroda na vinicích. Na sv. Víta (15.
èervna) celou noc svítá.
Dalších ètyøicet dnù deštì slibuje tato pranostika: Prší-li na sv. Gervaise a Protaze (19.
èervna), po ètyøicet dní se deštivé poèasí ukáže. Pøed sv. Janem (24. èervna) modlí se o déšť,
po Janu pøijde bez modlení. Pamatujte, že vèelí roje, které spadly pøed sv. Janem Køtitelem,
jsou ty nejlepší. Jak o Janu Køtiteli, tak o sv. Michaelovi. Prší-li na Jana Køtitele, pršívá tøi dny
celé, je-li bez deštì, bude pìknì ještì.
Na 26. èervna jsme našli tuto pranostiku: Sv. Jan Burian mlátí bez cepù. O den pozdìji:
prší-li na Ladislava, déšť po sedm týdnù trvá. A co Petr a Pavel?
„ Na Petra a Pavla den jasný a èistý, rok úrodný bude jistý“. Je-li od Petra až do Vavøince
parno, bývá v zimì dlouho studeno.
Hana Popková, zastupitelka
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Beseda se spisovatelkou
V letošním školním roce zaèal pracovat na
naší škole ètenáøský klub. Schází se v nìm ve
svém volném èase žáci 2. - 5. tøíd.
Na úterý 16. 1. se všichni moc tìšili. Pøišla mezi nás místní rodaèka paní spisovatelka
Marcella Marboe Hrabincová. Pøivítala se s dìtmi a poté nám pøedstavila své knížky. Dìti se
zaujetím poslouchaly, ale i samy se zapojily do
autorského ètení z knihy Zrzoun, hrdina dvou
svìtù. Na øadu pøišly také dotazy a zajímavé
odpovìdi. V závìru paní spisovatelka darovala
svou knihu nejaktivnìjším chlapcùm.
Všichni ostatní se zúèastnili autogramiády a
odnesli si podpis autorky, který jim vždy bude
pøipomínat dnešní pìkné odpoledne.
J. Vohralíková, M. Banková
Besedy s MP Pøelouè
V prvním lednovém týdnu probìhly ve 4. tøídách besedy na téma „Nástrahy internetu“,
které pro naše žáky pøipravila mìstská
policie z Pøelouèe. Žáci se zabývali
tím, co dobrého jim v souèasné dobì
mùže internet (ať už v telefonu, tabletu èi PC) nabídnout, ale zároveò byli
vedeni k tomu, aby si také uvìdomili,
jaká rizika a nástrahy každodennì pøináší. Souèástí besed bylo i seznámení žákù se skuteènými pøíbìhy, které
policie v minulosti øešila. Hlavní roli
v nich hrála napø. kyberšikana nebo
pokusy o zneužívání (osobních údajù,
fotografií apod.)
Veronika Danielová

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

zpravodaj_duben_2018.indd 133

33

27.3.2018 6:53:51

Ochutnávky exotického ovoce
Firma BOVYS, se kterou již dlouhodobì spolupracujeme v projektu
Ovoce do škol, pøipravila po návštìvì Bovýska další doprovodný program, který se tentokrát týkal všech
žákù naší školy.
V úterý 20. února jsme obdrželi
dodávku exotického ovoce i zeleniny
a informaèní letáky o zpùsobu jejich
konzumace. Žáci tak mohli ochutnat
mango, nashi, karambolu, granátové jablko, pomelo, rùzné odrùdy
jablek, kiwi, blumy, bílou øedkev atd. Na nižším stupni
celá ochutnávka vyžadovala pomoc paní uèitelek, které
dìtem ovoce pøipravily - oloupaly, oèistily, nakrájely. Na
druhém stupni se pak žáci podìlili nebo si vylosovali
propagaèní letáky a podle nich si vybrali konkrétní druh
ovoce nebo zeleniny.
Nìkteré druhy ovoce žáci ochutnali vùbec poprvé a z
jejich reakcí mohu øíci, že velkou oblibu si získaly šťavnaté NASHI (chutí pøipomínající hrušku, tvarem jablko) a sladká zrníèka granátového jablka.
V. Danielová
Øeèanský Slavík 2018
V pátek 2. bøezna probìhl na naší škole další roèník pìvecké soutìže Øeèanský Slavík.
Letos se soutìž konala pro všechny
dìti naší základní školy. Soupeøilo se
v sólovém zpìvu a vystoupení duetù celkem v šesti kategoriích podle
vìku. Soutìž byla rozdìlena do dvou
blokù, kdy v první èásti soutìžily dìti
z prvního stupnì a v druhé èásti z
druhého stupnì.
Celkem se na pódiu vystøídalo 57
zpìvákù a zpìvaèek, na prvním stupni to bylo 43 zpìvákù, na druhém 14
zpìvákù. U menších dìtí pøevládaly lidové a dìtské písnièky, u tìch starších
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jsme mìli možnost slyšet písnì rùzných žánrù. Zaznìly skladby v èeštinì,
ale také ve slovenštinì, angliètinì.
Výkony hodnotila ètyøèlenná porota, ve které usedly: paní zástupkynì Naïa Doubravová, paní uèitelka
Soòa Borovièková, paní vychovatelka
Leona Šenková a bìhem celého dne
se v porotì vystøídali i vítìzové minulého roèníku. Porota nemìla vždy
lehký úkol, protože výkony byly leckdy vyrovnané a o vítìzství rozhodovaly malièkosti.
Celou soutìží nás provádìli dva moderátoøi z 9. tøídy, Dominika Banková a Matìj Kubín,
kteøí svou roli zvládli velmi dobøe. Bìhem soutìže vystoupily naše malé mažoretky a také
taneèní kroužek. Zazpívala i paní vychovatelka Leona Šenková. Pìvecký sbor Myšáci se postaral o rozezpívání nejmenších zpìvákù. Vítìzové dostali krásné ceny, za které dìkujeme paní
uèitelce Pušové, nádherné diplomy, které pøipravila paní uèitelka Jana Vohralíková, vítìzové si
i letos odnesli krásné keramické slavíky od pana øeditele Zemánka a umístìní v soutìži mohli
všichni sledovat na promítacím plátnì, o které se postarala paní uèitelka Veronika Danielová.
Všem pomocníkùm dìkuji za hladký prùbìh soutìže, myslím, že jsme si to letos opìt
všichni užili a budeme se tìšit zase za rok. A jak to tedy dopadlo?
Sólo 1. – 2. tøída
1.místo Klárka Jedlièková
2.místo Karolínka Obešlová
3.místo Kamilka Rychtaøíková

Duo 1. – 2. tøída
1.místo Dominik Švejk, Kamila Rychtaøíková
2.místo Klárka Jedlièková, Daniel Týè
3.místo Magdalena Listoòová, Karolínka Chvojková

Sólo 3. – 5. tøída
1.místo Valentýna Vaòková
2.místo Magdalena Sobotková
3.místo Tereza Balhárková

Duo 3. – 5.tøída
1.místo Alice Urválková, Ema Žáková
2.místo Elizabeth Terziu, Kateøina Radilová
3.místo Magdalena Sobotková, Anièka Nováková

Sólo 6. – 9. tøída
1.místo Zuzana Richterová
2.místo Nicol Hlaváèková
3.místo Tomáš Pohl

Duo 6. – 9. tøída
1.místo Sandra Brandová, Nicol Hlaváèková
2.místo Maruška Rychecká, Tereza Radilová
3.místo Eliška Kurková, Nikola Trojanová

Všem vítìzùm blahopøejeme a tìšíme se na další roèník Øeèanského Slavíka v roce 2019.
M. Nováková
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Svìt ve 3D
Ve dnech 27. a 28. února se žáci I. i II.
stupnì zúèastnili interaktivní výstavy prostorového vidìní s názvem Svìt ve 3D, kterou pøipravili poøadatelé z Køetína pøímo u
nás ve škole.
Ètyøicetièlenné skupiny žákù se v prùbìhu dvou vyuèovacích hodin dozvìdìly více
o tom, proè vidíme prostorovì, poodhalily
tajemství vzniku 3D filmù a obrázkù, virtuální reality i hologramù. Velký zájem a
nadšení bylo patrné u promítání 3D filmu, díky pasivním 3D brýlím jsme se stali souèástí
podmoøského svìta a ti starší se mohli proletìt vesmírem.
V druhé èásti výstavy si žáci vše prakticky vyzkoušeli – natáèelo se pomocí stereoskopické
kamery, navštívili jsme svìt virtuální reality, svezli se na horské dráze apod.
Pro všechny to byl jistì netradièní zážitek spojený se zábavným dopolednem.
V. Danielová
Výtvarná soutìž
Zaèátkem ledna probìhla ve všech oddìleních družiny výtvarná soutìž na téma
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ. Z prací žákù jsme
vytvoøili v pøízemí školy výstavku. Vítìzi v
jednotlivých kategoriích se stali: Ondøej
Vencl, Elenka Køivková, Anièka Bulánková a
Veronika Kasalová.
Karneval ve školní družinì
V únoru se ve všech oddìleních družiny
uskuteènil karneval. Probìhly rùzné soutìže, taneèní hry a samozøejmì vyhodnocení
nejzdaøilejších masek. Všichni si karneval
užili.
J. Andrlová
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Ovoce do škol
Každé úterý pøiváží do naší
školy firma Bovys vitamínové
potìšení pro žáky I. i II. stupnì. Druhová nabídka ovoce i
zeleniny je velice široká, závisí
na daném období a zahrnuje i
exotické plody spolu s informacemi o jejich pùvodu a možnosti zpracování. Jako doprovodný
program pro I. stupeò nám
firma Bovys nabízí návštìvu
maskota „Bovýska“ a zasílá pomocné výukové materiály s tématy zdravé výživy (pexesa, omalovánky, demonstraèní karty apod.). Zejména pøíchod Bovýska bývá velkým pøekvapením pro
naše nejmenší, pro prvòáèky, i když jeho návštìva v tomto školním roce rozveselila také žáky
2. a 3. tøíd.
Postøehy z 1. tøídy
Ve ètvrtek 11. ledna zaèala docela normální hodina psaní v naší první tøídì. Po chvilce se
však ozvalo zaklepání na dveøe, což by nebylo tak divné, kdyby se ve dveøích neobjevila podivná postavièka s velkou hlavou a obrovským úsmìvem. Po chvilce pøekvapení jsme poznali
Bovýska, kterého známe z džusíkù.
Bovýsek si pro nás pøipravil nìkolik hádanek, poznávali jsme ovoce a zeleninu, zopakovali
jsme si, jak je dùležité jíst ovoce i zeleninu. Pochlubili jsme se, že i naše maminky nám pøipravují ovoce a zeleninu na svaèinku. Bovýsek nám také pøinesl moc pìkný dárek èesko-anglické
PEXESO ovoce a zeleniny.
Pøed rozlouèením jsme se s Bovýskem vyfotili. Setkání se nám moc líbilo a doufáme, že se
s Bovýskem zase brzy uvidíme.
V. Danielová, A. Pušová
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Kyberšikana
Kyberšikana je formou agrese, která se uplatòuje vùèi jedinci èi skupinì osob s použitím
informaèních a komunikaèních technologií (poèítaèù, tabletù, mobilních telefonù a dalších
moderních komunikaèních nástrojù) a ke které dochází opakovanì, ať už ze strany pùvodního agresora èi dalších osob- tzv. sekundárních útoèníkù (napø. opakované sdílení nahrávky,
opakované komentování apod.).
Aèkoli je kyberšikana zpravidla definována jako èinnost zámìrná, mùže vzniknout i nezámìrnì – napø. jako nevhodný vtip, který se v on-line prostøedí vymkne kontrole.
Kyberšikana je èasto zamìòována s tzv. on-line obtìžováním. Termínem on-line obtìžování
oznaèujeme jednorázové útoky, jejichž dopad je pouze doèasný. „Opravdová“ kyberšikana
musí splòovat zejména kritéria opakovanosti, musí být dlouhodobá a musí být vnímána jako
ubližující. Obìť se pak nedokáže útokùm úèinnì bránit, existuje mocenská nerovnováha.
Šikanování vèetnì kyberšikany je mimoøádnì nebezpeèná forma násilí, která ohrožuje
naplòování zásad a cílù vzdìlávání ve škole a školském zaøízení. Na rozdíl od jiných druhù
násilí, se kterými se lze setkat ve školním prostøedí, je šikana zvlášť zákeøná, protože èasto
zùstává dlouho skrytá. Tak i pøi relativnì malé intenzitì šikany mùže u jejích obìtí docházet k
závažným psychickým traumatùm s dlouhodobými následky a k postupné deformaci vztahù
v kolektivu. Podle šetøení Univerzity Palackého v Olomouci z roku 2014 se s kyberšikanou setkalo každé druhé dítì, nyní se statistiky pohybují kolem 60%. Z šetøení Èeské školní inspekce
z roku 2016 vyplynula obdobná èísla. S celosvìtovým rozvojem informaèních a komunikaèních technologií bohužel poèty pøípadù souvisejících s kyberšikanou rostou.
(zdroj èasopis Prevence, leden 2018)
Mnoho lidí si myslí, že pøi vstupu do internetového svìta mají naprostou anonymitu. Což je
velký omyl – témìø vždy se dá pomocí rùzných metod internetový uživatel vystopovat. Hodnì
uživatelù si to neuvìdomuje, takže permanentnì vstupují do nebezpeèí tím, že na chatech
nebo diskuzích ostatní uživatele urážejí, vysmívají se jim nebo se o nich vyjadøují vulgárnì.
Z tìchto konfliktù pak vznikají tzv. flame war, které mnohdy pøerostou v osobní hackerské
spory, ohrožující poèítaèe všech úèastníkù.
Je tøeba si uvìdomit, že v internetovém svìtì bychom se mìli chovat podobnì jako ve
svìtì reálném, tedy jako civilizovaní lidé. Za tím úèelem existuje netiketa, pravidla slušného
chování na Internetu.
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Pravidla:
Nezapomínejte, že na druhém konci jsou lidé, nikoli poèítaè. To, co napíšete, byste možná
dotyènému nikdy do oèí neøekli.
Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životì,
je samozøejmì nevhodné i na Internetu.
1.
Zjistìte si taktnì, s kým mluvíte. Internet je pøístupný lidem z celého svìta a v
každé zemi platí jiná morálka. Co je dovolené na americkém chatu, nemusí být dovolené na
arabském a to platí o všech podobných skupinách. Politika, náboženství a podobné problémy
by proto mìly být diskutovány s maximálním taktem a v mezích slušnosti.
2.
Berte ohled na druhé. Ne každý má tak dobré internetové pøipojení jako vy. Neposílejte proto zbyteènì velké e-mailové zprávy a posíláte-li pøílohy, komprimujte je. Pøi posílání
velkých obrázkù, napø. na diskusní server, využívejte funkci náhledu obrázku.
3.
Je vhodné psát s diakritikou. Vyvarujete se tak nedorozumìní. Nekomolte rodnou
øeè. Toto je obzvlášť dùležité, protože se jinak dopustíte faux-pas. Pokud jste z nìjakého
dùvodu nuceni psát bez diakritiky, snažte se používat správný pravopis. Nebuïte grobián,
nezveøejòujte nepravdivé nebo i pravdivé, ale choulostivé informace.
4.
Pomáhejte v diskuzích. Pokud má nìkdo v diskuzi nìjaký problém, odpovìzte mu,
pokud znáte odpovìï. Nìkdo jiný zase pomùže vám. Platí zásada: „Napøed poslouchej, pak
piš.“
5.
Respektujte soukromí jiných. Pokud vám omylem pøišla zpráva, která vám nepatøí,
je vhodné ji smazat a taktnì upozornit odesilatele na jeho chybu.
6.
Nezneužívejte svou moc èi své vìdomosti. Pokud jste správce serveru, máte sice
pøístup k poštì ostatních, ale nemusíte ji neustále kontrolovat jenom tak z nudy.
7.
Odpouštìjte ostatním chyby. I vy je dìláte. Nevysmívejte se jim a nenadávejte za nì.
8.
Nešiøte hoaxy. Zahlcují Internet. Pokud vám pøijde hoax, zdvoøile upozornìte jeho
odesilatele, že takové jednání je nevhodné.
9.
Nerozesílejte spam a reklamu.
10. Neporušujte autorská práva.
(zdroj wikipedie.cz)
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2018/2019
Vyplnìnou pøihlášku zájemci pøinesou v úterý 15. kvìtna 2018
v dobì od 14:30 hod. do 16:00 hod.
do mateøské školy vedoucí uèitelce.

„ODPOLEDNE OTEVØENÝCH DVEØÍ“
se uskuteèní ve støedu 2. kvìtna 2018 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.

TÌŠÍME SE NA VÁS.
Kolektiv zamìstnancù MŠ
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ZPRÁVIČKY Z MŠ
V únoru se nám školka zachvìla v základech – ano, pøišel dlouho oèekávaný a kvùli nemocem a zákeøným bacilùm odkládaný KARNEVAL!!! Jakoby mávnutím kouzelného proutku se
všechny dìti zmìnily v kouzelné pohádkové bytosti, ale byla tu i zvíøátka a øemeslníci. Nejprve
probìhla pøehlídka všech masek, a že bylo na co koukat! Všichni jsme si užili závodù a soutìží, ve kterých vyhráli všichni! Po dùkladném obèerstvení a zahnání žíznì jsme si „zaøádili“
v rytmu veselých písnièek. Také nastal èas návštìvy – starší dìti ze Sluníèek se šly podívat na
malé dìti ve tøídì Hvìzdièek. To bylo teprve smíchu a legrace. Celý den nás provázelo veselí a
dobrá nálada. Karneval se nám vydaøil a už teï se tìšíme na další.

26. února probìhla v MŠ schùzka rodièù - beseda s autorkou knih paní Ing. Jitkou Vítovou, která radila rodièùm pøi pøímé práci s dìtmi, jak pracovat s knihou, kdo je ilustrátor, kdo
grafik, mohli se dozvìdìt nìco o základech pro rozvoj ètenáøské dovednosti, nebo jak plynule
pøipravovat dìti od nejmladšího vìku na vstup do ZŠ.
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 i „Divadlo
Kozlík“. Dìti fandily kladným postavám a byly spokojené, že i v této pohádce zvítìzilo dobro
nad zlem.
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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A co dál ?
Bøezen (podle poèasí) - vynášení Morany, spoleèné rozlouèení se zimou a pøivítání jara.
Duben - zaènou nejstarší dìti dojíždìt do bazénu v Kutné Hoøe na pøedplavecký kurz.
2. kvìten - tento den si mohou rodièe u paní vedoucí uèitelky vyzvednout pøihlášku pro
své dítì a bude zároveò i „ odpolednem otevøených dveøí“, kdy si mohou prohlédnout spoleènì se svými dìtmi prostory mateøské školy, kam budou zanedlouho docházet.
15. kvìten – Zápis do mateøské školy - zájemci zanesou vyplnìné pøihlášky k vedoucí
uèitelce do øeditelny MŠ.
Èeká nás mnoho dalších akcí, na které se dìti tìší.
L. Fidlerová
42
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Kalendář svozu odpadů na II. čtvrtletí 2018
Žlutě je značen svoz pytlů na plasty a nápojový karton. Pytle se sváží každý sudý týden
v pondělí. Pytle prosím postavte před Váš dům a do schránky Vám bude dodán pytel nový.
Prosíme, abyste obsah stlačovali a plnili je jen plastovým odpadem z domácností a nápojovými
kartony. Pro ostatní objemnější plastový odpad a polystyren slouží žluté kontejnery na sběrných
místech v obci.

Plastové pytle prosím ukládejte před Váš dům nejpozději do 7 hod ráno.

Šedě je značen svoz komunálního odpadu. Probíhá každý sudý týden v pátek po
nástupu bioodapadu
Zeleně je značen svoz bioodpadu.

Svoz bioodpadu bude probíhat od 11.4. 2017 každý
lichý týden ve středu
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