ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí spoluobèané,
sluníèko nám letos dalo vìdìt, že léto pøijde døíve, než jsme
zvyklí. První teploty kolem 28 °C byly už koncem dubna a tak
letos nebylo témìø žádné jaro a pøišlo rovnou teplé léto. S teplem
a malým množstvím srážek také souvisí sucho, které se rozmáhá více, než bychom si pøáli. Je to globální problém a nebude
jednoduché ho øešit. Proto bychom vás chtìli požádat, abyste
s podzemní vodou šetøili. Již v minulém roce Pardubický kraj vyhlásil zákaz zalévání travních porostù u rodinných domù a naøídil
šetøení podzemní vodou. Letos se dá oèekávat, že tato situace nastane znovu. Šetøete prosím
vodou, a pokud jakkoliv mùžete, snažte se dešťovou vodu zadržovat a dále využívat. Zaèíná
se stávat velmi cennou surovinou, které bude èím dál ménì a právì na zalévání se dešťová
voda hodí nejlépe.
Již v minulém zpravodaji jsme informovali o tom, že se nám v obci rozmáhá nešvar poškozování majetku a protože se situace nezlepšila, museli jsme pøistoupit ke zcela novému øešení.
Proti poškozování cizí vìci, pro dodržování bezpeènosti a poøádku v obci zastupitelstvo obce
zøídilo Obecní stráž. Podrobnosti k této problematice si mùžete pøeèíst na dalších stránkách
zpravodaje.
Jak jste si již urèitì všimli, stavba cyklostezky mezi naší obcí a obcí Trnávka je dokonèena. V tìchto dnech již probíhají pouze okolní úpravy terénu a cyklostezka je vám plnì
k dispozici. Ráda bych vás informovala také o další pøipravované cyklostezce, která povede
z Pardubic až do Týnce nad Labem. V pøedešlých èíslech zpravodaje jsem psala, jaký je stav
vyjednávání a protože jsme se zase o kousek posunuli, musím vám ty dobré zprávy také sdìlit. Na úseku Týnec nad Labem – Labìtín se nám podaøilo pøedjednat budoucí výkup všech
potøebných pozemkù v soukromém vlastnictví. V polovinì èervna probìhla valná hromada,
kde jsme rozhodli, že právì tento úsek, který se týká našich obou obcí, bude projektován
jako první. Bìhem prázdnin bude pøipraveno výbìrové øízení na projektanta a mùže se zaèít
s pøesným zamìøením cyklostezky a samotným výkupem pozemkù. Vedle této fáze se již bude
chystat projektová pøíprava pro územní rozhodnutí, abychom byli pøipraveni na stavební
povolení. Je to sice ještì bìh na dlouhou trať, ale zatím jde dle našich èasových pøedpokladù.
Koncem dubna jsme podali k územnímu øízení projektovou dokumentaci na chodník
podél ul. 1.máje v køížení s ulicí Hornická, až po sportovní areál. O prázdninách nás èeká
nastudování dotaèního programu ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kde se budeme
ucházet o dotaci na nìj.
V kvìtnu jsme také zapoèali stavbu místních komunikací v lokalitì Za Borkem. Stavba
by mìla být hotova do konce záøí a prozatím jde vše podle plánu. Dìkujeme místním obyvatelùm, že jsou shovívaví k omezenému provozu a vìøíme, že odmìnou jim bude funkèní místní
komunikace, kterou se budeme snažit i zútulnit výsadbou keøù a menších stromkù, v místì
parkovacích zálivù.
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Koncem èervna jsme mìli první jednání s obyvateli ul. Na Raèanech a slepé ulice Obráncù
míru v Labìtínì, kde máme v projektové pøípravì novou komunikaci. Pøedpokládáme, že koncem
roku bychom mohli mít kompletní projektovou dokumentaci a taktéž se budeme snažit o získání
1 mil. dotace na její rekonstrukci z Ministerstva pro místní rozvoj. Z tohoto dotaèního titulu
jsme již dotaci dostali na ul. K Labi a tak je zde velká pravdìpodobnost, že vzhledem k velkému
pøevisu žádostí, nebudeme tentokrát dotaènì podpoøeni. Poèítáme ale s tím, že i kdybychom
dotaci neobdrželi, budeme chtít komunikaci v pøíštím roce zrekonstruovat.
Také projektová dokumentace na rekonstrukci veøejného osvìtlení v obci již finišuje,
a jakmile bude znám rozpoèet, budeme moci akci rozdìlit do jednotlivých etap a realizaci
rozložit do rozpoètu pøíštích let. Všichni se urèitì shodneme na tom, že s naším více než
tøicetiletým veøejným osvìtlením je už také tøeba nìco dìlat.
I naše èistièka odpadních vod je s pøibývajícími rodinnými domy èím dál více zatìžována
a její vìk už je také dosti pokroèilý. Na základì vyhotoveného plánu financování obnovy
kanalizace pøipravujeme výmìnu hrubo-bublinkové aerace na jemno-bublinkovou, která do
èistícího procesu dostane více kyslíku a tím také zlepší èištìní odpadních vod. Tato investice
bude muset být zahrnuta do rozpoètu pøíštího roku a tak se v souèasné dobì zabýváme
výbìrem vhodné technologie a nastavením všech procesù tak, aby byl koneèný efekt co
nejlepší jak po stránce ekologické, tak ekonomické.
V neposlední øadì se zmíním o instalaci nového hracího prvku na dìtském høišti
v Labìtínì. Na fotografii zde mùžete vidìt, jakou sestavu si pøedevším maminky z Labìtína pro
své dìti vybraly. Nás všechny ale trápí dopadová plocha z písku, která musí z bezpeènostních
dùvodù tvoøit min. 30 cm v okolí dopadové plochy. Sice vše odpovídá bezpeèností normì,
mùžeme tedy po udìlené revizi dìtské høištì provozovat, ale tento stav se nám opravdu
nelíbí. Nechceme ani písek, který zalézá do bot a všude tam, kam nemá, ale ani kaèírek, který
se nám zase zdá pøíliš tvrdý v pøípadì pádu. Další možností je speciální mulèovací kùra, ale
ani ta není na høištì ideální. Zajímáme se tedy spíše o dopadové plochy z gumy, které jsou jak
mìkké, tak se velmi dobøe udržují v èistotì. Jejich velkou nevýhodou je ale cena. První cenová
nabídka na celý prostor høištì je necelých 500 tis. Kè. Poptáváme tedy dál a nevzdáváme to.
Letos v záøí bychom proto chtìli podat žádost o dotaci Pardubický kraj, který by nám mohl
poskytnou alespoò 100 tis. Kè. Pokud by se vše podaøilo, chtìli bychom dopadové plochy
vyøešit co nejdøíve, nejlépe bìhem pøíštího roku.
Jak si pøeètete ve výbìru z usnesení zastupitelstva obce, rozhodli jsme se také pøestìhovat dìtské høištì v Øeèanech na školní høištì, kde je jednak bezpeènìji pro malé dìti
a hrací prvky budou moci využívat i dìti ve školní družinì. Stávající plochu u fotbalového
høištì budeme postupnì promìòovat na workoutové a parkourové høištì pro naši mládež
a dospìlé. S výbìrem prvkù nám pomáhají øeèanští parkouristi, kteøí budou cvièební prvky
také používat. Celý proces pøestìhování a nákupu nových prvkù sice bude chvilku trvat, ale
zaèít s ním chceme ještì letos.
Na konec nemùžeme opomenout ani pøípravy na oslavu 100. výroèí založení Èeskoslovenské republiky, které se budou konat v sobotu 15.9.. Na tento den je pøipraveno i veèerní letní
kino, o jehož programu se hlasovalo do konce èervna na webových stránkách obce. Vzhledem
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k tomu, že hlasovalo zatím málo osob, hlasování o výbìru filmu prodloužíme až do poloviny
èervence. Pokud jste tedy nehlasovali, neváhejte a vybírejte.
Milí spoluobèané, pøeji Vám hezké léto, krásnou dovolenou a šťastné návraty domù.
Dìtem krásné prázdniny plné dobrodružství a krásné chvíle prožité s kamarády a rodinou.
Ing. Michaela Matoušková, MPA, starostka obce
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 3/2018 ze dne 28.3. 2018
Rozhodnutí o výbìru zhotovitele na stavební práce: „Øeèany nad Labem- lokalita Za Borkem, rekonstrukce místních komunikací“ na základì uskuteènìného výbìrového øízení.
Pøedsedající informovala o uskuteènìném výbìrovém øízení na zhotovitele místní komunikace
Za Borkem a seznámila pøítomné s pøedloženými nabídkami a hodnocení hodnotící komise,
která probìhla 21.3.2018.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje výsledné poøadí nabídek úèastníkù zadávacího
øízení podlimitní veøejné zakázky na stavební práce s názvem: „Øeèany nad Labem- lokalita
Za Borkem, rekonstrukce místních komunikací“ dle hodnocení nabídek hodnotící komisí ze
dne 21.3.2018 uvedené ve Zprávì o hodnocení nabídek.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122, odst.
(1) zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek (dále jen: „zákon“) výbìr dodavatele:
M-SILNICE a.s. OZ STØED, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim, IÈO: 42196868 (dále: „vybraný
dodavatel“) k uzavøení smlouvy jako úèastníka zadávacího øízení, jehož nabídka byla hodnotící
komisí dne 21.3.2018 vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnìjší podle výsledku hodnocení
nabídek na výše uvedenou veøejnou zakázku dle Zprávy o hodnocení nabídek.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. povìøuje starostku obce k uzavøení smlouvy s vybraným
dodavatelem za cenu díla 8 595 142,00 Kè bez DPH a 10 400 122,00 Kè vèetnì DPH.
Návrh na nákup pozemku p.è. 601/1 v k.ú. Øeèany nad Labem
Pøedsedající informovala o došlé nabídce na odprodej pozemku p.è. 601/1 od pana P. H. a
doporuèila tento pozemek odkoupit do vlastnictví obce, neboť se jedná o pøíjezdovou komunikaci k nìkolika pozemkùm.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje nákup pozemku p.è. 601/1 v k.ú. Øeèany nad
Labem od pana Petra Husáka, Budovatelù 292, Øeèany nad Labem za cenu 23 192,- Kè.
Vklad do KN bude hradit kupující.
Výbìr dechové kapely na oslavy v obci konané dne 15. 9. 2018
Pøedsedající informovala o možnosti objednání dechové kapely na doplnìní programu na
oslavách v obci, konané dne 15. 9. 2018. Nabídku pøedložila kapela Krajanka a Veselka.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje objednání dechové kapely Veselka za 34 500 Kè
bez DPH vèetnì dopravy na oslavy v obci k výroèí 100 let od vzniku Èeskoslovenska.
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Celoroèní hospodaøení a úèetní závìrka obce za rok 2017 vèetnì pøezkoumání hospodaøení
Paní starostka seznámila pøítomné s výsledky celoroèního hospodaøení, úèetní uzávìrkou
obce za rok 2017 a výsledkem pøezkoumání hospodaøení, které bylo bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje celoroèní a úèetní závìrku obce za rok 2017
vèetnì pøezkoumání hospodaøení bez výhrad.
Závìreèný úèet obce za rok 2017
Paní starostka seznámila pøítomné se závìreèným úètem obce za rok 2017.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje závìreèný úèet obce za rok 2017 bez výhrad.
Hospodáøský výsledek pøíspìvkové organizace Základní školy a mateøské školy v Øeèanech
nad Labem za rok 2017
Paní starostka seznámila pøítomné s hospodáøským výsledem pøíspìvkové organizace Základní školy a mateøské školy v Øeèanech nad Labem za rok 2017.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje hospodáøský výsledek pøíspìvkové organizace
Základní školy a mateøské školy v Øeèanech nad Labem za rok 2017 bez výhrad.
Úèetní závìrka pøíspìvkové organizace Základní školy a mateøské školy v Øeèanech nad
Labem za rok 2017
Paní starostka seznámila pøítomné s úèetní závìrkou pøíspìvkové organizace Základní školy
a mateøské školy v Øeèanech nad Labem za rok 2017.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje úèetní závìrku pøíspìvkové organizace Základní
školy a mateøské školy v Øeèanech nad Labem za rok 2017 bez výhrad.
Poskytnutí daru Domovu u Fontány v Pøelouèi na umístìné obèany naší obce
Pøedsedající informovala o pøedložené žádosti o poskytnutí daru Domovu u Fontány v Pøelouèi
na umístìné obèany naší obce. Paní starostka navrhuje poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kè na
osobu.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje poskytnutí daru Domovu u Fontány v Pøelouèi na
umístìné obèany naší obce ve výši 25 000,- Kè.
Diskuse, rùzné
- Velitel výjezdní jednotky p. Urlich informoval o aktivitách a výjezdech jednotky za první
ètvrtletí roku 2018.
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- Paní starostka požádala všechny kulturní a sportovní složky obce, aby pøedložili stav své
èlenské základny prostøednictvím pana zastupitele Jiøího Karvánka, aby bylo možné stanovit
rozdìlení darù na rok 2018.
- Paní starostka vyzvala maminky, které využívají se svými dìtmi dìtské høištì v Øeèanech
nad Labem, aby navrhly vhodný hrací prvek pro doplnìní dìtského høištì v Øeèanech. Jejich
návrhem se bude dále zabývat zastupitelstvo obce.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 4/2018 ze dne 18. 4. 2018
Rozdìlení darù kulturním a sportovním složkám v obci pro rok 2018
Starostka obce informovala o tom, že všechny spolky a sdružení v obci dodaly jmenný seznam èlenù (rozdìlený na dìti a dospìlé èleny) s potvrzením o zaplacení èlenských pøíspìvkù.
Pøíspìvky byly rozdìleny podle váhových jednotek dle poètu èlenù, dìti mají dvojnásobnou
váhovou jednotku a tak jsou zvýhodòovány organizace, které pracují s dìtmi.
Pøíspìvky budou vyplaceny následujícím spolkùm: SK Øeèany n/L ve výši 75 245 Kè, TJ Sokol
Øeèany n/L ve výši 28 096 Kè, Aikido Club Øeèany n/L ve výši 20 022 Kè, Klub žen Labìtín ve
výši 12 272 Kè, KVHT ve výši 4 521 Kè, FC Startip Øeèany n/L ve výši 4 844 Kè, SDH Øeèany
n/L ve výši 10 657 Kè a SDH Labìtín ve výši 23 252 Kè. Rybáøi jako každý rok požadují pouze
5000 Kè na dìtské rybáøské závody.
Dále byly rozdìleny i pøíspìvky na pøedpokládané kulturní akce a akce pro dìti, které se letos
budou konat v obci.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje rozdìlení darù kulturním a sportovním složkám
v obci pro rok 2018.
Možnost nákupu budovy vhodné pro technické zázemí obce
Pøedsedající informovala o možnosti nákupu areálu, ve kterém dosud sídlí firma STØECHA
v Øeèanech n/L. Pøedpokládaná èástka za prodej této nemovitosti vèetnì pozemkù je
3 000 000 Kè. Koupì areálu by probíhala ve dvou splátkách.
Areál obsahuje zpevnìné plochy, na kterých je možno skladovat materiál. Nemovitosti by
bylo možné využít na parkování techniky k údržbì obce. Celkovì je areál velmi vhodný pro
technické zázemí pro údržbu obce.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje vypracování návrhu Smlouvy o smlouvì budoucí
kupní na nákup nemovitosti p. è. st. 54 vèetnì stavebního objektu è. p. 2 a pøíslušenství v k.
ú. Øeèany nad Labem se zálohou 1 mil. Kè do ledna 2019 a doplatkem 2 mil. Kè do 31. 12.
2019 od firmy STØECHA s.r.o. Nemovitost bude využita pro technické zázemí pracovní èety
obce a jako prostory pro skladování materiálu.
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Pøemístìní dìtského høištì do areálu ZŠ a zøízení høištì pro teenagery
Paní starostka informovala pøítomné o nutnosti likvidace starých hracích prvkù na høišti u ZŠ.
Dále prezentovala možnost pøestìhování dìtského høištì z areálu fotbalového høištì do prostoru mezi tìlocviènou a jídelnou u ZŠ. Tuto možnost uvítal øeditel ZŠ (výhodou by bylo také
pro školní družinu) i nìkteøí rodièe malých dìtí v obci. U ZŠ bude pro menší dìti mnohem
lepší a klidnìjší prostor bez blízkosti komunikace atd.
Místo pùvodního dìtského høištì, u starého fotbalového høištì, bude postupnì vybudováno
høištì pro starší dìti a dorost s fitness prvky a prvky pro parkour.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje pøemístìní dìtského høištì z areálu fotbalového
sportovištì do areálu Základní školy, na místo za tìlocviènou a zøízení workoutového høištì v místì souèasného dìtského høištì. Dále povìøilo starostku obce k oslovení možných
dodavatelù prodávajících prvky na parkourové, workoutové a fitness høištì a sestavení
vhodného návrhu pro jeho zøízení.
Diskuze, rùzné
Paní starostka dále informovala o dotazech obèanù k informativním oznámením, které nechávají pracovníci obecní stráže na špatnì zaparkovaných automobilech v obci. Jedná se
prozatím o informaci pro obèany, která má pùsobit preventivnì a upozornit obèany na konání
pøestupku. Cílem je zajistit lepší prùjezdnost nìkterých komunikací v obci. V pøípadì, že by
se nedovolené parkování opakovalo, bude následnì øešeno pøestupkovou komisí. Bude tak èinìno z dùvodu ztížené prùjezdnosti Záchranného hasièského sboru v nìkterých ulicích obce,
kde by v pøípadì požáru došlo k ohrožení na životech a majetku postižených obyvatel. Dále
pak z dùvodu parkování na chodnících, které mají sloužit chodcùm, nikoliv jako parkovací
místo. Chodci pak musí auto obcházet a vstupovat do vozovky, kde se vystavují riziku.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 5/2018 ze dne 30. 5. 2018
Prodej pozemku p. è. 1041 v k. ú. Kladruby nad Labem
Pøedsedající seznámila všechny pøítomné s koneènými informacemi k prodeji pozemku obce
p. è. 1041, o který má zájem Národní høebèín v Kladrubech nad Labem.
Po novém vyvìšení zámìru obce o prodeji tohoto pozemku, vyhotovení znaleckého posudku
o jeho cenì a schválení Ministerstvem zemìdìlství a Ministerstvem financí je již možné uvedený pozemek zájemci o prodej, tj. Národnímu høebèínu Kladruby nad Labem prodat.

Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje na základì vyvìšeného zámìru obce prodej pozemku p. è. 1041 o výmìøe 41 043 m2 v k. ú. Kladruby nad Labem Národnímu høebèínu
Kladruby nad Labem dle znaleckého posudku o cenì obvyklé è. 1401-013/2017 za kupní
cenu 900 000 Kè. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí platí kupující.
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Smlouva o uzavøení budoucí smlouvy o pøipojení odbìrného místa ÈS-OV Západ, ul. Školní,
k elektrické distribuèní soustavì
Pøedsedající informovala o pøípravì projektu ke kanalizaci v lokalitì Øeèany-západ (ulice Lesnická a Obráncù Míru), k tomu je tøeba zøídit pøipojení odbìrného elektrického zaøízení pro
pøeèerpávací stanici nové kanalizace, která bude umístìna na obecním pozemku v ul. Školní.
Kanalizace je plánována v souladu s regulaèním plánem obce.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje uzavøení smlouvy o budoucí smlouvì o pøipojení
odbìrného elektrického zaøízení k distribuèní soustavì è. 18_SOBS01_4121395245 na odbìrné místo na adrese ÈS OV Západ, Školní ul. Pro pøipojení na pøeèerpávací stanici odpadních vod z lokality Øeèany - Západ.
Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na výmìnu oken a dveøí tìlocvièny základní školy
Pøedsedající informovala o získané dotaci ve výši 115 000 Kè z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje na výmìnu oken a dveøí v tìlocviènì ZŠ. K získání dotace je tøeba schválit
smlouvu o poskytnutí dotace.
Dotace je vždy maximálnì 50% z pøedpokládané ceny.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje uzavøení smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova è. OŽPZ/18/22335 na Výmìnu oken a dveøí tìlocvièny základní školy
ve výši 115 000 Kè.
Smlouva o dílo na dodávku a montáž plastových oken a hliníkových dveøí tìlocvièny základní školy
Pøedsedající informovala o schválení cenové nabídky od firmy HOKR pro dodávku a montáž
plastových oken a hliníkových dveøí v tìlocviènì ZŠ, na základì které bylo žádáno o poskytnutí dotace (viz pøedchozí bod).
Montáž oken a dveøí v tìlocviènì bude probíhat bìhem letních prázdnin.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje uzavøení smlouvy o dílo è. 518050 se spoleèností
HOKR, spol. s r.o. na dodávku a montáž plastových a hliníkových výplní otvorù v tìlocviènì
základní školy za cenu 248 050 Kè.
Návrh dodatku è. 2 k Veøejnoprávní smlouvì o výkonu pøenesené pùsobnosti na úseku pøestupkù
Pøedsedající informovala o novém dodatku k Veøejnoprávní smlouvì s mìstem Chvaletice o
výkonu pøenesené pùsobnosti na úseku pøestupkù. Poplatek, resp. cena za øešení pøestupkù
z naší obce se navýšila 6krát.
Proto byla navržena i možnost zøízení pøestupkové komise pøímo v naší obci. K tomuto je
tøeba povìøit starostku obce k zahájení pøípravy prací a jednání v této záležitosti.
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Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. povìøuje starostku obce k jednání o možném zøízení Pøestupkové komise obce, kterou dosud vykonává pro naši obec Mìsto Chvaletice na základì Veøejnoprávní smlouvy o výkonu pøenesené pùsobnosti na úseku pøestupkù podle ust.
§ 63, zák. è. 128/2000 Sb., v platném znìní. Jednání o dodatku è. 2 k pøedložené smlouvì
Mìsta Chvaletice na navýšení èástky za projednání pøestupkù ve výši 3000 Kè za každý
projednaný a vyøízený pøestupek, se odkládá až po zjištìní požadovaných závìrù z jednání.
Návrh na Rámcovou smlouvu o spolupráci pøi poskytování sociálních služeb
Paní starostka informovala o možnosti spolupráce v rámci péèe o nesobìstaèné seniory
s Lùžkovým a sociálním centrem pro seniory v Chrudimi. Smlouva by zajišťovala umístìní
a následnou péèi o seniory z Komunitního domu pro seniory v Øeèanech nad Labem, kteøí by
již nebyli sobìstaèní a potøebovali by lékaøskou a sociální péèi.
Lùžkové a sociální centrum v Chrudimi zajišťuje peèovatelskou službu, odlehèovací služby
a pobytové služby pro seniory.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje uzavøení Rámcové smlouvy o spolupráci pøi
poskytování sociálních služeb s Lùžkovým a sociálním centrem pro seniory o.p.s. v Chrudimi.
Plné znìní bodù naleznete na webových stránkách obce - na uøední desce.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Volnì pobíhající psi a nedostateènì zabezpeèené nemovitosti
Žádáme majitele pejskù, aby si je øádnì zabezpeèili pøed únikem z nemovitostí. V èervnu
jsme museli øešit již druhé napadení. Pobíhající pes zaútoèil na malé psí plemeno, ošklivì ho
pokousal, pohmoždil a malý psík se z toho velmi špatnì dostává. Naštìstí pøežil. Nechceme
si ani pøedstavit, co se mohlo stát, neboť malý pejsek byl na vodítku a vedla ho tøi nezletilá
dìvèata. Bylo tedy velké štìstí, že pes nezaútoèil i na nì. Majitele psa nyní èeká úhrada léèebných výdajù napadeného a vìøte, že to je opravdu to nejmenší. Dívky, které byly napadení
pøítomny, byly v psychickém šoku a celá rodina se modlila, aby jejich rodinný pøíslušník pøežil
a byl v poøádku.
Pøi této pøíležitosti jsme si uvìdomili, kolik nemovitostí u nás má nízké ploty a pomìrnì
vzrostlá plemena, která by plot v pøípadì, kdyby chtìla zaútoèit, hravì pøeskoèila. Apeluji
proto na všechny obèany, kteøí vìøím, že pochopí, že lidské zdraví a zdraví našich mazlíèkù
je pro nás to nejdùležitìjší. I fenka, která malého psíka napadla, je jinak klidná a poslušná.
Bohužel zrovna nemìla svùj den a nebo jí malé rasy zkrátka vadí. Utekla v nestøežené chvíli,
kdy její majiel zajíždìl autem do dvora k domu. Nikdo nemùžeme pøedjímat, co se honí hlavou
našim psím miláèkùm a tak prosím dbejte na bezpeènost nejen jich, ale pøedevším všech lidí
v okolí. Neradi bychom øešili pokousání dítìte èi dospìlého, ale ani další ublížení mezi psy
samotnými.
Zároveò upozoròujeme na platnou vyhlášku obce o zákazu volného pohybu psù na veøejném prostranství. V pøípadì takového incidentu bude vše øešeno jako pøestupek a hrozí další
pokuta za nedodržení místní vyhlášky.
Dodržování nedìlního klidu
V poslední dobì narùstá poèet stížností na hluèné chování o víkendu. I pøes to, že se obec
již v minulých letech rozhodla vyhlášku o klidu o víkendu neschválit (aè anketa byla velmi
tìsná), pøibývá žádostí o její znovu projednání. Protože se nechceme uchylovat k dalšímu
zákazu bez možnosti dát pøíležitost ke zlepšení, prosíme vás tímto o pøirozené respektování
klidu alespoò v èas nedìlním. Logicky lidé, kteøí celý týden pracují a o víkendu si chtìjí odpoèinout, jsou z toho rozmrzelí. Telefonují k nám a žádají, ať s tím nìco udìláme. Pokud nìkdo
potøebuje posekat zahradu, naøezat døevo èi provádìt nìjaké hluènìjší práce, které obtìžují
okolí, prosíme, ať se jich zdrží alespoò v nedìli. Jak se øíká: „Za šest dní stvoøil Bùh nebe a
Zemi a sedmý den odpoèíval.“ Pokusme se i my tímto pravidlem øídit a práce, které mùžeme
udìlat v pátek èi v sobotu dopoledne, neodkládejme na èas, kdy by ráda vìtšina pracujících
nabírala sílu do nového týdne. Dìkujeme vám, že se pokusíte, odmìnou vám bude odpoèinek
vás samých. :)
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Komunální volby 5. a 6. øíjna
Prezident republiky vyhlásil komunální volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat
v pátek 5. 10. a v sobotu 6. 10. Podrobnìjší informace o konání voleb budou zveøejòovány dle
platného volebního harmonogramu na úøední desce Obecního úøadu. Zároveò upozoròujeme
kandidující strany, že v pøíštím zpravodaji, který vyjde zaèátkem øíjna, bude možné uveøejnit
jejich volební program èi další informace k volební kampani. V pøípadì, že bude této možnosti
chtít volební strana èi jednotliví kandidáti využít, prosíme o doruèení textu v písemné
a elektronické podobì na podatelnu Obecního úøadu, kde bude zapsána pod èíslem jednacím
a zahrnuta do zpracování zpravodaje. Uzávìrka pro tento tip volební kampanì je do 31.8.2018
a zabezpeèuje tak rovný pøístup ke všem kandidujícím subjektùm.
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OBECNÍ STRÁŽ
Bezpeènost v naší obci je pro nás prioritou, proto jsme se po nìkolika incidentech, které
jsme zde museli øešit, rozhodli zøídit Obecní stráž. Ta je pro nás finanènì dostupná (6000 Kè
mìsíènì) a má zamezit zejména vandalismu, škodám na obecním majetku a nevhodnému
chování nìkterých obèanù i zde ubytovaných. Právì tyto dùvody byly v naší obci již tìžko
øešitelné. I pøes vyhlášku obce o zákazu požívání alkoholických nápojù a omamných látek,
docházelo k porušování a následnému nevhodnému chování a to v blízkosti centra obce,
v parku a u nádraží. Dále volný pohyb psù, který je taktéž vyhláškou upraven, zaèíná být
problémovou záležitostí. V neposlední øadì i nevhodné chování øidièù projíždìjících kolem
pøechodu pro chodce a najíždìjícím i do našich zamìstnancù, bylo již nevyhnutelné øešit. Ano,
ètete správnì. Konkrétnì tento problém, kdy øidièi neslušnì nadávali našim zamìstnancùm
a najíždìli tìsnì za nì, když stáli na pøechodu, se zaèínal stávat bìžným. Situaci jsme bohužel
museli øešit i s takovým profesionálem, jako je autobusový pøepravce, který byl na základì
tohoto jednání pøeveden na jinou linku. Tímto jednáním byly ohrožováni nejen zamìstnanci
obce, ale i dìti, které tudy chodí do školy.
Taktéž parkování automobilù je v naší obci naprosto nezákonné. Naše místní komunikace
neumožòují parkování tak, aby po zaparkování zbyly pro každý jízdní pruh 3 m. Na tuto problematiku jsme již dlouhodobì upozoròováni pøedevším záchrannými složkami, které u nás
v obci již nìkolikrát zasahovaly. I v nìkolika zpravodajích jsme vás o tomto informovali. V pøípadì, že bude hoøet nemovitost, nebo dojde k újmì na zdraví obyvatele domu, záchranné složky se
nemusí vèas dostat k postiženému èi hoøící nemovitosti. Zvláštì hasièské auto je velké a dlouhé a
není schopno klièkovat s plnou cisternou vody mezi stojícími vozidly. Je tøeba si uvìdomit, že jde
pøedevším o vaši bezpeènost, o vaše zdraví a váš majetek, ale také o životy ostatních. Napøíklad
auta stojící na chodníku zpùsobují, že chodec musí vyboèit na silnici a pokud se jedná o dítì
nebo hùøe slyšícího obèana, nemusí si všimnout, že kolem jede auto. Nechceme zde øešit nehody,
protože to už by bylo pozdì a každý rodiè chce, aby se mu dítì vrátilo z procházky celé a zdravé.
Vìtšina nemovitostí u nás v obci má svou zahradu, kde mùže parkovat. Chápeme, že je mnohdy
otravné stále otevírat vrata a zajíždìt do dvora, ale to už mluvíme o vìci, která je spíše naším
nešvarem, než nepøekonatelnou pøekážkou. Ve mìstech by si nikdo z nás nedovolil zaparkovat
mimo vyhrazené parkovištì èi na veøejné zeleni. To bychom hned obdrželi pokutu. Ty samé
zákony ale platí všude a Policie ÈR se v poslední dobì rozhodla, že bude situaci øešit. V obou
blízkých mìstech se již náhodnì vyskytuje civilní auto, ve kterém jsou však dopravní policisté
a kontrolují právì dodržování tìchto pøedpisù. Naše obecní stráž zde pùsobí preventivnì a tak
bude na chybné parkování upozoròovat naše obèany pøedáním lísteèku s výètem porušeného
zákonného ustanovení. Pokud se situace s parkováním výraznì zlepší, nebudeme nuceni pøedávat opakované porušování k pøestupkovému øízení. Protože ale zákony hovoøí jasnì a jsou platné
pro všechny, musíme ke všem pøistupovat stejnì. Nemùžeme tedy oèekávat, že jednomu stání
na chodníku èi úzké silnici Obecní stráž dovolí a jinému nikoliv. Rovný pøístup platí pro všechny
a je jen na nás, jak se k situaci postavíme. Vzhledem k tomu, že jde o preventivní charakter a
bezpeènost kolemjdoucích, vìøíme, že situace bude pochopena a náprava zjednána.
12
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Hlavním úkolem Obecní stráže je tedy zejména ochrana movitého i nemovitého majetku obce,
kontrola obecních budov ale také dohled nad veøejným poøádkem a dodržování platných zákonù ÈR.
V pøípadì zjištìní jakéhokoliv pøestupku nebo trestného èinu jsou naší hlídkou provedeny
neodkladné úkony k zajištìní poøádku. Událost je øádnì zadokumentována a bezodkladnì
pøedána pøíslušným orgánùm k prošetøení. Služba Obecní stráže je vždy poskytována profesionální hlídkou, jejíž èlenové úspìšnì složili psychodiagnostické zkoušky, zkoušku znalosti
relevantních právních pøedpisù, zkoušku z poskytnutí první pomoci, sebeobrany a zkoušku
použití zbranì.
Hlavní pøedností služby Obecní stráže je pøítomnost hlídky pøímo v obci, což má velký
preventivní úèinek pøi pøedcházení porušování právních pøedpisù a udržování bezpeènosti.
V pøípadì podezøení na porušení poøádku a právních pøedpisù se mohou obèané sami obrátit
na hlídku s žádostí o sjednání nápravy, popøípadì mohou telefonicky kontaktovat našeho
operátora na èísle +420 608 231 299, který jim poskytne radu a ihned vyšle na místo hlídku.
Obecní stráž v naší obci pùsobí namátkovì v rùzných èasech dle dohody a dále na pøechodu pro chodce dva èi tøi dny v týdnu v ranních hodinách, kdy kontrolují bezpeènost dìtí
jdoucích do školy.
Spoleènost Warrior Security pøipravila nabídku i pro naše obèany, kdy nabízí své služby
pultu centralizované ochrany (PCO). To spoèívá v pøipojení nemovitosti na PCO a jeho zabezpeèení. V pøípadì, že by došlo k vniknutí do objektu, vyjíždí okamžitì hlídka, která sídlí
pouhých 8 km od Øeèan. Jejich zásah je tedy velmi rychlý. Vzhledem k tomu, že spoleènost
pùsobí i v naší obci, nabízí své služby pro vaše rodinné domy za 200 Kè/mìs. V pøípadì
zájmu o ochranu vaší nemovitosti se obraťte na náš obecní úøad.
Níže vám uvádíme nìkteré èásti Zákona o provozu na pozemních komunikacích, která se
týkají problémù øešených pøímo v naší obci.
Dle § 25 smí øidiè zastavit a stát jen:
- vpravo ve smìru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace,
- v jedné øadì a rovnobìžnì s okrajem pozemní komunikace,
- pøi stání musí zùstat volný alespoò jeden jízdní pruh široký nejménì 3 m pro každý smìr jízdy!
Pøi zastavení musí zùstat volný alespoò jeden jízdní pruh široký nejménì 3 m pro oba smìry jízdy,
- pøi zastavení a stání nesmí øidiè znemožnit ostatním øidièùm vyjetí z øady stojících
vozidel. Pøi zastavení a stání vedle vozidla s oznaèením „Oznaèení vozidla pøepravujícího
osobu tìžce pohybovì postiženou“ musí ponechat boèní odstup nejménì 1,2 m,
Dle § 27 øidiè nesmí zastavit a stát:
- v nepøehledné zatáèce a v její tìsné blízkosti,
- na pøechodu pro chodce nebo na pøejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m pøed nimi,
- na køižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m pøed hranicí køižovatky a 5 m za ní; tento zákaz
neplatí v obci na køižovatce tvaru „T“ na protìjší stranì vyúsťující pozemní komunikace,
- v místì, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní znaèku nebo vodorovnou dopravní znaèku,
- na silnièní vegetaci,
- na ostatních místech, kde by tím byla ohrožena bezpeènost provozu na pozemních
komunikacích, zejména ostatních vozidel.
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DISKUSNÍ FÓRUM NA WEBU OBCE
A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vážení obèané,
diskusní fórum na webových stránkách obce bylo v minulosti zøízeno jako jeden z možných
komunikaèních kanálù mezi zastupiteli obce a obèany. Bohužel s nástupem sociálních sítí a
zvýšeným požadavkem na registraci ve druhé verzi diskuzního fóra, zaèalo postupnì uvadat
vkládání diskuzních pøíspìvkù. Tento komunikaèní nástroj byl sice podmínìn registrací, ale
byl neregulovaný a „cenzurovaný“ jen do té míry, aby v nìm nebyly uvádìny vulgarismy, urážky.apod. To vše do doby, než nabylo úèinnosti Naøízení EU o ochranì osobních údajù (GDPR).
Vedení obce nechtìlo o diskuzní fórum jako zdroj podnìtù, nápadù, pøipomínek a informací pøijít, ale s nástupem Naøízení EU o ochranì osobních údajù, bychom byli nuceni zavést
souhlas se zpracováním osobních údajù diskutujících (email, jméno, cookies...atd.) tudíž by
pøišli o urèitou míru anonymity. K tomu další technické a organizaèní opatøení, které by stálo
nemalé finanèní prostøedky. Proto jsme museli, po zvážení všech možností, diskuzní fórum
ukonèit. Ten samý problém se dotkl vkládání inzerce, kam píšete své osobní údaje a kontakty
na vás.
Vìøíme, že tento krok, který znaènì omezuje nás všechny, nebudete vnímat jako snahu
o omezení komunikace s vámi a kdykoliv jsme vám k dispozici osobnì nebo dalšími komunikaèními kanály, které mùžete využívat.
Miroslav Tkáè
povìøenec pro ochranu osobních údajù

14

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

zpravodaj_cerven_2018.indd 114

25.6.2018 7:53:04

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ - JPO 3
Jednotka sboru dobrovolných hasièù v Øeèanech nad Labem zasahovala v prvním pùl
roce prozatím u devatenácti událostí. Nevyjíždìli jsme jen k požárùm, ale i k záchranì psa
v obci Trnávka, k olejové skvrnì na silnici, k èerpání vody, ale i k pomoci záchranné službì
k transportování popáleného pacienta vrtulníkem.
Nejhorším obdobím byl zaèátek kvìtna, kdy jsme hasili velký požár skládky, která byla
vidìt i z naší obce. Poté zaèala série požárù lesù okolo Semína a okolí, to jsme vyjíždìli témìø
každý den. Nejvìtší požár, který jsme doposud øešili, byl nedìlní požár lesa mezi obcí Bøehy
a Strašovem. Tam jsme zasahovali už od ranních hodin. Záchranné akce se úèastnilo ètrnáct
jednotek hasièù.
Èekali nás ale i pøíjemnìjší okamžiky, když jsme se úèastnili dìtského dne v Pøelouèi
a hlavnì v Øeèanech nad Labem na høišti u školy. Myslím si, že jsme si to všichni velice užili,
hlavnì dìti, které si na konec dìtského dne mohly zaøádit ve vytvoøené pìnì.
Víme, že když zazní v naší obci požární siréna ke svolání hasièù, je každý na trní, kde se
zase nìco dìje. Hasièi jsou kdykoliv pøipraveni vyjet a pomáhat tam, kde je potøeba. A my,
výjezdní jednotka obce, pøipraveni jsme.
Vladimír Urlich, velitel jednotky
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PŘEDVÁNOČNÍ A JARNÍ DĚNÍ V KNIHOVNĚ
Hra Lovci perel 2017 se pøed Vánoci pøiblížila do svého finále. Hra spoèívá v tom, že urèité
knížky jsou oznaèené jako perlorodky. Pokud si dítì nìkterou z nich vybere a chce se stát
Lovcem perel, dostane ke knize otázky. Odpovìdi na nì najde právì, když knížku – perlorodku pøeète. Za zodpovìzené povinné otázky dìti získávají perly, které si schraòují v dìtském
oddìlení knihovny. Za zodpovìzení dalších, už nepovinných otázek, dìti dostávají speciální
papírové bankovky, tzv. Moriony. Celkem se hry zúèastnilo 17 dìtí, které získaly dohromady 83
perel a 12 600,- Morionù. Vánoèní Trh pro Lovce perel, kde si dìti za utržené Moriony vybíraly
kýžené odmìny, se setkal s velkým úspìchem. Rovnìž si odnesly s sebou nalovené perlièky
a také byly rozdány diplomy pro první tøi nejlepší Lovce, ostatní úèastníci dostali také diplom.
Hra Lovci perel pokraèuje i v roce 2018. Knihovna srdeènì zve všechny zájemce.
Pøi vánoèní tvùrèí dílnì pro dìti zapojené do školního ètenáøského klubu jsme si øíkaly
o svátcích svìtcù, o adventních tradicích a spoleènì jsme si vyrobily ozdobièky z papíru.
O pár dní pozdìji pøišly dìti samostatnì na tvùrèí dílnu pro veøejnost. Vytváøely jsme krásné
ozdoby, na které jsme upotøebily lesklé obaly od èokolády. Jednou z dalších ozdob byl andílek
z polystyrenové kulièky, stužky a peøíèek.
V novém roce se pøišly do knihovny koncem února podívat žáci 1. tøídy. Byl to zaèátek již
tradièního projektu Už jsem ètenáø – Knížka pro prvòáèka, do kterého se knihovna s radostí
zapojuje každý rok. Souèástí projektu jsou právì návštìvy dìtí s pedagogickým doprovodem
v knihovnì, úkoly pro dìti od Rytíøe všech písmenek a nakonec slavnostní pasování na ètenáøe a pøedávání knih, které jsou urèené prvòáèkùm. Pøi první návštìvì v rámci projektu, dìti
zjistily, jak to v knihovnì chodí a jak se vlastnì zachází s knížkou, aby vydržela co nejdéle
jako nová. Pøevyprávìly jsme si pohádky a následnì se šly dìti samostatnì podívat na knížky.
Na samém poèátku bøezna dorazilo do knihovny I. oddìlení školní družiny na program
Papuchalk Petr, který byl vytvoøen podle stejnojmenné knihy Petra Horáèka. S dìtmi jsme si
nejdøíve pøedstavily papuchalky a další zvíøátka podle pøipravených obrázkù a dìti hádaly
o èem kniha je. A potom jsme se pustily do vyprávìní, jak se kamarádi papuchalkové Petr
a Pavel navzájem ztratí v bouøi a Petr s pomocí velryby hledá Pavla. Dìti byly moc rádi, že
pøíbìh dobøe dopadl a nakonec zkusili každý svého papuchalka namalovat. Obrázky najdete
vystavené v dìtském oddìlení knihovny.
V dalším bøeznovém týdnu se pøišly do knihovny s družinou podívat i druháci a tøeťáci.
Žáci 2. tøídy na program Pohádek není nikdy dost a jejich o rok starší spolužáci na akci
o panu Václavu Ètvrtkovi. Druháci napøíklad hádaly, jak má vypadat správná pohádka, co do
ní patøí a co ne, dále se úspìšnì pokusily vyluštit matematickou hádanku, jejíž tajenkou byly
pohádkové postavy a zkusily si vytvoøit svou vlastní originální pohádku pomocí kouzelné krabièky. S tøeťáky jsme si povídaly o panu spisovateli, bez kterého bychom neznaly veèerníèkové
pohádky a dìti také pomocí obrázkù hledaly øešení pohádkových hádanek.
V pátek 23. bøezna se opìt konala dlouho oèekávaná Noc s Andersenem, letos na téma
Povídání o pejskovi a koèièce. Nejdøíve jsme si s dìtmi øíkaly, jaké známe pøíbìhy od H. Ch.
Andersena a pøipomnìly jsme si blížící se výroèí vzniku Èeskoslovenska. Potom následoval
16
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rozhovor pøímo s panem Andersenem, který nás pøišel navštívit. Následovala výtvarná a tvùrèí
dílna, pøi které si dìti vyrobily krásné velikonoèní dekorace. Rovnìž dìti také skládaly èeské
státní symboly. Po svaèinì jsme se oblékli a vyrazili na školní høištì, které se opìt stalo rejdištìm rùzných nadpøirozených bytostí a strašidel. Kolem všech musely dìti projít, aby mohly
vyplnit zadané obtížné otázky. Všichni zvládli strašidelnou cestou projít a tak jsme se mohli
vrátit do knihovny a zaèít vaøit dort, stejnì jako v knížce pejsek a koèièka. Všichni úèastníci
andersenovské noci dostaly nìjakou pøísadu, kterou postupnì pøidávaly do hrnce podle pøíbìhu, který jim byl èten. Potom dìti s radostí vydatnì míchaly všechny pøísady dohromady,
a nakonec se dal dort upéct. Podle pøedpokladu, stejnì jako v knize, ale nebyl k jídlu, tak
jsme se všichni pustily do vlastních zásob. A protože se pejsek a koèièka dostaly dokonce i na
hvìzdnou oblohu, následovalo promítání hvìzdného nebe na strop knihovny. Pøístroj na toto
promítání, astroplanetárium, nám byl zapùjèen, speciálnì pro tuto noc, z knihovny Goethe
Institutu v Praze. Po shlédnutí hvìzd a souhvìzdí jsme si nakonec pøeèetly krásné pohádky
od pana Andersena a zaèátek napínavé knihy O Vendulce a drakovi. K poslouchání pohádek se dìti uložily na podlahu knihovny a postupnì usínaly. Nìkterým se podaøilo usnout
vzápìtí, tedy kolem pùlnoci, nìkterým to trvalo do velmi èasných ranních hodin. Není se co
divit, takové zážitky nejsou každý den, tedy vlastnì noc. Ráno pøi výborné snídani sestávající
z opravdového ovocného dortu, èaje a buchty, dìti luštily andersenovské hádanky a následnì
se rozcházely domù s rodièi. Obecní knihovna velice dìkuje všem pomocníkùm, úèastníkùm
i rodièùm za spolupráci a tìší se na pøíští rok.
Na zaèátku dubna knihovnu navštívila obì oddìlení zdejší mateøské školy. Pøišly se podívat
a zažít program Pojïme si hrát s pejskem a koèièkou. Dìti hledaly rozdíly v obrázcích, skládaly
papírové skládaèky ilustrací z knihy Josefa Èapka, a stejnì jako úèastníci výše uvedené Noci
s Andersenem, trénovali pozornost pøi pøípravì a vaøení dortu. Ten se jim moc povedl, bohužel
však nebyl k jídlu, a tak jsme se spoleènì radìji nauèili novou básnièku o pejskovi a koèièce.
Nakonec si šli všichni prohlédnout, co je nového v dìtském oddìlení.
Na konci dubna se uskuteènila druhá návštìva žákù 1. tøídy v rámci projektu Už jsem
ètenáø – Knížka pro prvòáèka. Tentokrát byl program zamìøen na dìtské básnièky, písnièky
a hádanky. S dìtmi jsme si pøipomnìly známá dìtská øíkadla a básnièky, zkoušely jsme vymyslet, na co se rýmují rùzná slova, zmínily jsme také koledy a rozpoèítadla. Nakonec si dìti
zkusily s velkou radostí zahrát Malou pohádku o øepì.
Na poèátku kvìtna se šesťáci zúèastnili krátkého programu o bajkách. Vyprávìli jsme si
o hlavních autorech tohoto žánru a následnì, prostøednictvím samolepek s názvy zvíøat, se tøída rozdìlila na skupiny, které vyhledávaly v pøedložených materiálech informace o základních
pojmech tohoto žánru. Potom skupiny dostaly možnost své poznatky prezentovat. Nakonec
úèastníci obdrželi na zopakování krátkou doplòovaèku.
Mgr. Kateøina Šandová, knihovnice
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Zveme nové i stálé ètenáøe k návštìvì
V knihovnì jsou pro vás pøipraveny tyto novinky:
beletrie pro dospìlé:
ANDREWSOVÁ, V. C. Lístky ve vìtru. – psychologický román pro ženy ANDREWSOVÁ, V. C.
Setba minulosti. - psychologický román pro ženy
BUCKINGHAM, R. S. Nemám co ztratit. – dobrodružný román
BURCHARD, B. Zlatá vstupenka: kouzelná vstupenka, která vám umožní zaèít nový život.
– román o zmìnì života
CIPROVÁ, O. Nevìsta železného krále: cesta za láskou Kunhuty Uherské.
– historický román
pro ženy
COELHO, P. Vyzvìdaèka. – historický román
CUBECA, K. Písky èasu. – dobrodružný román
CUSSLER, C. a DU BRUL, J. Tiché moøe. – dobrodružný román
CUSSLER, C. a CUSSLER, D. Poseidonùv šíp. – dobrodružný román
CUSSLER, C. Džungle. – dobrodružný román
DEAVER, J. Sbìratel kùží. - detektivka
DEAVER, J. Rozbité okno. - detektivka
DICKENS, Ch. Vánoèní koleda. – školní èetba
EXTENCE, G. Potíže s empatií. – román ze souèasnosti
FENWICK, L. Cizinec z Cornwallu. – román pro ženy
FENWICK, L. Aféra v Cornwallu. – román pro ženy
GARWOOD, J. Královský dar. – román pro ženy
GARWOOD, J. Hudba meèe. – román pro ženy
GARWOOD, J. Èarovný princ. – román pro ženy
GRASSO, P. Kouzlo nevinnosti. – historický román pro ženy
GREGORY, P. Jen jedna bude královnou. – historický román
GRIFFITH, M. Èarodìjnice: láska, která vedla ke zradì. – historický román
HÁJÍÈEK, J. Selský baroko. – román z 50. let 20. století
HAWKINS, P. Do vody. - detektivka
CHILD, L. Nevracej se. - detektivka
JACKSON, L. Noc pøedtím. - detektivka
JAKOUBKOVÁ, A. Dobrý manžel ... který nemlsá. – román pro ženy
KALOGRIDIS, J. Nevìsta Borgiù. – historický román
KALOGRIDIS, J. Inkvizitorova žena. – historický román pro ženy
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, T. Touhy. – román pro ženy
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, T. Rozbité štìstí. – román pro ženy
KELLY, C. Kouzlo Vánoc. – povídky pro ženy
KEPLER, L. Lovec králíkù. - detektivka
KLEYPAS, L. Kde jsi, lásko? – román pro ženy
18
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KÖRNEROVÁ, H. M. Almužna jen pro bohaté. – román pro ženy
KÖRNEROVÁ, H. M. Láska a zášť. – román pro ženy
KUMAR, R. Šaraf: zaèarovaný kruh tradice, cti a lásky. – román ze souèasnosti
LOWELL, E. Nech minulost spát. – román pro ženy
LUDLUM, R. Mozaika Parsifal. – špionážní román, detektivka
LUDLUM, R. Lazarova vendeta. – politický thriller
MAWER, S. Evangelium podle Jidáše. – napínavý román
McCLURE, K. Bezedná propast. – detektivka z lékaøského prostøedí
MOSSE, K. Citadela. – historický román z II. svìtové války
McKINLEY, T. Letní bouøka. – román pro ženy
McKINLEY, T. Ostrov ztracených snù. – román pro ženy
MICHAELS, F. Oko za oko. – napínavý román pro ženy
MICHAELS, F. Pomsta. – napínavý román pro ženy
PETERS, E. Faraonova pomsta. – historická detektivka
PRICE, K. Návrat ke slávì. – román pro ženy
PROŠKOVÁ, H. Tajemství planet. – detektivní povídky
QUICK, A. Pokøivená zrcadla. – román pro ženy
SHELDON, S. Hnìv andìlù. – spoleèenský román
SHELDON, S. Hvìzdy svítí z výšky. – spoleèenský román
SHELDON, S. Nic netrvá vìènì. – spoleèenský román
STIMSON, T. Kdo miluje nejvíc. – román pro ženy
STIMSON, T. Co je tvoje, je i moje. – román pro ženy
STOCKWIN, J. Hedvábný strom. – historický román
ŠABACH, P. Babièky. – humorný román
TEMPLE, E. Tanec Maora. – dobrodružný román pro ženy
VONDRUŠKA, V. Vzpoura goliardù. – historická detektivka
VONDRUŠKA, V. Husitská epopej II.: 1416-1425: za èasù hejtmana Jana Žižky.
– historický román
VONDRUŠKA, V. Husitská epopej III.: 1426-1437: za èasù císaøe Zikmunda.
– historický román
VONDRUŠKA, V. Husitská epopej IV.: 1438-1449: za èasù bezvládí. – historický román
VONDRUŠKA, V. Pøemyslovská epopej II Jednooký král Václav I. – historický román
VONDRUŠKA, V. Pøemyslovská epopej IV Král básník Václav II. – historický román
nauèná literatura pro dospìlé:
BOYD, D. Pøisluhovaèi KGB: moskevští špioni, spící agenti a vrazi v dobì studené války.
DEIDA, D. Cesta nespoutané ženy: prùvodce ženy svìtem mužù, sexu a nejhlubších rozkoší lásky.
GILBERTOVÁ, E. Velké kouzlo.
HAY, L. L. Síla ženy. Èíslo vyd. neuved.
CHIA, M. – SAXER, D. Moudrost emocí: taoistické metody transformace hnìvu, deprese a strachu.
KING, M. – GREEN, Y. Pilates pro tìhotné: posilovací cvièení pro budoucí maminky.
KOLAØÍKOVÁ, L. Uèebnice sebelásky.
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KVAŠÒÁKOVÁ, H. Bowenova masáž: reflexní stimulace technikou Thomase A. Bowena.
LOWNDES, L. Jak mluvit s kýmkoli o èemkoli: 92 trikù pro úspìch ve spoleènosti.
MARINOV, Z. – BARÈÁKOVÁ, U. – NESRSTOVÁ, M. – PASTUCHA, D.
S dìtmi proti obezitì: o co obtížnìjší je léèba obezity, o to jednodušší je prevence jejího vzniku!
MOOREOVÁ, A. Zdravá koèka. – rady a tipy pro všechny chovatele koèek
MORGANOVÁ, H. Modrý Mauricius. – pro všechny zájemce o filatelii
PERRY, M. Sebevìdomí: 10 krokù k pøekonání pochybností o sobì samém.
PURKISS, J. – ROYSTON-LEE, D. Vytvoøte si vlastní znaèku.
RICHTÁROVÁ, E. a kolektiv. (Ne)krabièková dieta: hubnìte rychle a zdravì.
SVAÈINA, Š. – BRETŠNAJDROVÁ, A. Jak na obezitu a její komplikace.
VIRTUE, D. Zbavte se svých kil bolesti.
VIRTUE, D. Andìlské vedení: jak navázat dialog s Bohem a strážnými andìly.
WRIGHT, J. Reflexologie a akupresura.
literatura pro dìti od 3 do 6 let:
ÈECH, P. O èertovi. - pohádka
ÈTVRTEK, V. Èesílkova vodnická knížka. - pohádky
HORÁÈEK, P. Husa Líza. – pohádka o zvíøatech
KAHOUN, J. O mašinkách: pohádky na kolejích.
LEBEDA, J. Medovníèek a Medulka. - pohádky
LEBEDA, J. Medovníèek a øeka Modrávka. - pohádky
LEBEDA, J. S Medovníèkem do pohádky. - pohádky
LEBEDA, J. Pohádky skøítkù Medovníèka a Barvínka. - pohádky
ŠVEJDOVÁ, V. Poèítání. - leporelo
ŠVEJDOVÁ, V. Nejkrásnìjší dìtská øíkadla. - leporelo
literatura pro dìti od 6 do 9 let:
BREZINA, T. C. Poklad u Bobøí øeky. – další dobrodružný pøíbìh Klubu tygrù
DRIJVEROVÁ, M. Sísa Kyselá. – druhé ètení
KAHOUN, J. O létajících strojích: pohádky z povìtøí. – pohádky ze svìta letadel
KLOFÁÈOVÁ, M. Binky a kouzelná kniha. Binky and The Book of Spells. – dvojjazyèná kniha
KROLUPPEROVÁ, D. Kouzelná aktovka. – druhé ètení
KROLUPPEROVÁ, D. Ztracená náušnièka. – první ètení
KROLUPPEROVÁ, D. Policejní køeèek. – druhé ètení
LOBEL, A. Kvak a Žbluòk od jara do Vánoc. – první ètení
RUSSELLOVÁ, R. R. Deník Mimoòky: pøíbìhy neohrabaný krasobruslaøky. – humorný pøíbìh
SOCHA, R. Jak skøítkové a dìti chránily les. - pohádka
STARÁ, E. To je jízda! – dobrodružný pøíbìh ze souèasnosti
TARSHISOVÁ, L. Pod palbou: pøežil jsem Pearl Harbor, 1941. – dobrodružný pøíbìh podle skuteèné události
ZAHRADNÍKOVÁ, M. Kryštofovy nebetyèné maléry. – humorné pøíhody chlapce - andìla
literatura pro mládež od 10 do 15 let:
BOYNE, J. Chlapec v pruhovaném pyžamu. – pøíbìh z II. svìtové války
BURDOVÁ, M. Syn pekel. – první díl napínavého pøíbìhu o vlkodlakovi
20
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COLFER, E. Detektivní agentura Pùlmìsíc. – detektivka pro mládež
FLINN, A. Èarovná. – napínavá fantasy o èarodìjce a její kamarádce
GILMAN, Ch. Podivné sestry. – horor pro mládež
KINNEY, J. Deník malého poseroutky: výprava za teplem. – humorný pøíbìh
KRISP, C. Podìska Ivy: neøízená støela. - fantasy
MARZI, CH. Poslední èarodìjka. Zpívající mìsto. – první díl napínavého fantasy pøíbìhu
MARZI, CH. Poslední èarodìjka. Mlžné kameny. – druhý díl napínavého fantasy pøíbìhu
STOLARZOVÁ, L. F. Modrá je barva noèních dìsù. – napínavý fantasy pøíbìh
WALLIAMS, D. Nejhorší dìti na svìtì. – humorné pøíbìhy
nauèná literatura pro dìti:
HORKÝ, P. – NÁPLAVA, M. Honba za obøím èervem a jiná dobrodružství.
TULLET, H. Knížka. – hravá kniha o míchání barev
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, Rozmarýna – dekorace interiérù, ruèní práce, Veèery pod lampou, Zlatá
rùže, Zámecké lásky – sešitové romány, 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, Kreativ (Praktická a moderní žena) – dekorace interiérù, ruèní práce, Krimi Jedním dechem – kriminální pøípady podle skuteèných událostí z èeského prostøedí, Historická
èervená knihovna – pøíbìhy lásky známých osobností, Tajemství vesmíru – novinky z oblasti
astronomie, Živá historie – populárnì nauèný èasopis o èeských i svìtových dìjinách
pro dìti:
Auta – pøíhody Bleska McQeena a jeho kamarádù, Èasostroj – zábavná cesta do historie,
Ètyølístek – známý èeský komiks, Mateøídouška – od 7 let, Minecraft – èasopis na námìt
poèítaèové hry, Kaèer Donald - komiks, Méïa Pusík – od 3 let, ABC – o modeláøství, rekordech
a zajímavostech, Rozmarýnka pro dìti – námìty na tvùrèí èinnost, 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
St: 15:00 – 19:00
Èt: 7:00 – 12:00
Pá: 7:00 – 12:00
tel.: 466 932 693
e-mail: knihovna@recanynadlabem.cz
Obecní knihovna pøeje všem ètenáøùm a pøíznivcùm krásné léto.
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STAVBA MÁJKY
T. J. Sokol 30. 4. 2018 uspoøádal tradièní staroèeskou stavbu májky a „èarodìjnický podveèer“ pro dìti. Datum akce vyšel na pracovní den a tak se ve velké míøe zapojila mládež i školní
dìti. Dospìlí se obtížnì omlouvali v zamìstnání.
V nedìli 29. 4. se pøipravil vìnec. Druhý den ráno se jelo do polesí v Kladrubech pro 23 m
dlouhý smrk. Vykopala se hluboká jáma, smrk se zbavil kùry, dívky ozdobily vìnec a pøipravila
se vlastní stavba májky – opìt ruènì za pomoci provazù a „ženkrutù“. Celou akci øídil nestor
stavby májky pan Jaroslav Kalousek senior.. Májka se stavìla za vìtrného poèasí a tak se
muselo ve velké míøe dbát na bezpeènost. Májka stáva v rekordním èase, protože bylo hodnì
pomocníkù.
Naveèer se na parketu sportovního areálu rozbìhly soutìže pro malé „èarodìjnice a èarodìje“. Po splnìní všech soutìží dostaly dìti sladkou odmìnu a párek, který si opékaly.
Ve veèerních hodinách se bavili dospìlí a mládežníci hlídali do ranních hodin májku, aby ji
nikdo neskácel, jinak by to byla pro celou obec velká ostuda (dle historie).
Fotografickou dokumentaci pro nás vytvoøil pan Tomáš Øehák, za což mu patøí velké podìkování. Dovolili jsme si použít nìkolik jeho fotografií..
Eva Kalousková
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DĚTSKÝ DEN 3. ČERVNA 2018
Letošní svátek dìtí se nesl ve znamení krásného a teplého poèasí. Zábavné odpoledne plné
soutìží a zajímavostí spoleènì pøipravily složky
T. J. Sokol, hasièi, fotbalisté a v neposlední øadì
naši rybáøi. Odpoledne probíhalo na školním høišti od 14 hodin. Dìti soutìžily v lukostøelbì, závodech v pytlích, házely míèky do „úst panáka“,
botou do umyvadla, chodily po lanì zavìšeném
mezi stromy. V této soutìži musely ukázat svoji
obratnost a sílu. Na betonovém høišti dìti kreslily.
Tyto soutìže zajistila T. J. Sokol.. Rybáøi pøipravili
pro dìti rybolov rybek na magnety a zachycení
krabièky s pitím na háèek. Fotbalisté postavili
pro dìti kuželovou dráhu. Dìti vodily mezi kužely
fotbalový míè. Také házely plastovými kroužky na
tyè. Hasièi bavili dìti støíkáním hadicí z hasièského auta na cíl – zavìšené plastové lahve.
Velký zájem dìtí probíhal u paní, která malovala dìtem krásné vzory na oblièej. Dìti byly
u každé soutìže odmìny sladkostmi i drobnými
dárky a hlavnì malým pitím v krabièkách.
Po ukonèení soutìží se dìti podívaly na ukázky cvièení loveckých psù – povely, vyhledání zvìøe
(v tomto pøípadì divoké kachny) aportování
apod. Ukázky pøedvedli èlenové kynologického
klubu za Srchu se tøemi loveckými psy. Dìti vše
zaujatì sledovaly a pejskùm poøádnì zatleskaly.
Po té si mohly pohladit dvì fenky, které jsou vycvièeny pro canisterapii.
Na úplný závìr odpoledne pøedvedli hasièi
požární zásah s pìnou, ve které se dìti poøádnì
vyøádily.
Odpoledne se hlavnì díky poèasí vydaøilo, dìti
spolu s rodièi odcházely urèitì spokojené.
Eva Kalousková
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
MYSLIVECKÉHO SPOLKU
Sešli jsme se dne 7.4.2018 na naší Hájence v lesoškolkách, abychom vyhodnotili uplynulý
myslivecký rok. Hodnocení bylo všeobecnì velmi dobré, jelikož se nám podaøilo ulovit 80
kusù èerné zvìøe a 15 lišek. Drobnou zvìø – zajíce a bažanty nelovíme kvùli nízkým stavùm.
Srnèí zvìø – srnci, byli loveni dle povolenek k odstøelu, holá, tedy srny a srnèata jsme nelovili,
protože nám plánovaný odlov „zajistila“ auta, která je srazila.
Odpracovali jsme cca 220 hodin na brigádách, pøi kterých jsme èistili a opravovali naše
myslivecká zaøízení, zajišťovali pøesuny posedù, stavbu kazatelny, krmivo na zimu a spoustu
dalších menších akcí.
Polovina èlenù se intenzivnì vìnovala odlovu èerné zvìøe, která zpùsobuje škody na
polních kulturách. Jsou to stovky hodin, které se nikde nevyèíslují a které stráví naši èlenové
v honitbì na èekané, vìtšinou po setmìní, protože vìtšina vlastní noèní vidìní. Tato èinnost
je jak èasovì nároèná, tak i finanènì, protože pøístroje, které umožòují noèní lov nejsou levné.
Stanovili jsme si úkoly pro další rok, které jsou sice stále podobné, ale nutné. Myslivecká
sezona nám již zaèala, jelikož jednotliví zemìdìlci zaèali sázet polní kultury a my je musíme
ochránit zejména pøed èernou zvìøí, která má hlad a novì vyseté polní kultury ji lákají.
V nìkterých lokalitách se nám zvedl stav bažantù i zajícù, ale to z toho dùvodu, že zde
zemìdìlci nechali pole 2-3 roky jako úhor.
Byli bychom rádi, aby obèané omezili v jarním období vstup do naší honitby se psy, tedy
v dobì, kdy jsou vyvádìna bažantí kuøata a zajíèci. Vždyť je krásné, když se vypravíte do
pøírody a vidíte v ní život.
Pøejeme všem krásné jarní dny a byli bychom rádi za nìjaké podnìty ke zlepšení naší
èinnosti.
„Lovu zdar ! „
Za MS Øeèany nad Labem Ing. Jiøí Záleský
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ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA
V POVÁLEČNÝCH LETECH
Protože v pováleèných zápisech v kronikách obou obcí jsou povìtšinou úspìchy budování
národního hospodáøství v JZD Øeèanech a Labìtínì, by byl èlánek jen dlouhým výètem výnosù
masa, mléka, pšenice, a jiných obilovin, budeme se vìnovat i politickým událostem, které
hýbali dìním v našich obcích.
Pováleèné období a komunistický režim
Pro pováleèné politické uspoøádání Èeskoslovenska hrály dùležitou roli
rozhovory mezi zástupci ès. londýnské
a moskevské emigrace, které se uskuteènily v bøeznu 1945 v Moskvì. Na
jejich základì byla vytvoøena tzv. vláda
Národní fronty Èechù a Slovákù, jejímž
premiérem byl sociální demokrat Zdenìk Fierlinger, pùvodnì ès. velvyslanec
v Moskvì. V této vládì zaujali komunisté významné pozice, získali ministerstva vnitra, zemìdìlství a informací.
Dne 5. dubna 1945 byl v Košicích vyhlášen program nové vlády. Tento vládní program pøinášel významné zmìny do èeskoslovenského politického uspoøádání. Souèástí vládního programu
byla dále zahraniènìpolitická a vojenská orientace Èeskoslovenska na SSSR, potrestání kolaborantù a zrádcù z období nacistické okupace a konfiskace nìmeckého a maïarského majetku.
Novými orgány státní moci se mìly stát národní výbory. Program pøedpokládal rovnoprávné postavení Èechù a Slovákù a existenci fakticky autonomních slovenských orgánù – Slovenské národní rady a sboru povìøencù.
Než bylo svoláno Prozatímní národní shromáždìní dne 28. øíjna 1945, zákonodárná èinnost v ÈSR se realizovala prostøednictvím dekretù prezidenta republiky, které byly vydávány
i v prùbìhu jeho londýnského exilu v dobì 2. svìtové války. Platnost tìchto dekretù, kterých
bylo vydáno celkem 143 (z toho 17 ústavních), byla zpìtnì schválena Prozatímním národním
shromáždìním. Na základì dekretù se v øíjnu 1945 uskuteènilo znárodnìní bank, pojišťoven,
klíèového prùmyslu a dalších prùmyslových závodù s více než pìti sty zamìstnanci. Vedle
znárodnìného sektoru však dále v èeskoslovenském hospodáøství existoval i sektor soukromý
a øemeslná malovýroba.
Také se po válce podstatnì zmìnilo národnostní složení Èeskoslovenska. Nejvìtším zásahem byl odsun nìmeckého obyvatelstva, který probíhal zejména v letech 1945-1947. Hned
po skonèení války došlo pøi tzv. „divokém“ odsunu do srpna 1945 k øadì excesù a zloèinù na
nìmeckém obyvatelstvu. Celkem opustily ÈSR takøka 3 miliony Nìmcù.
26
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Naproti tomu se kvùli nesouhlasu velmocí nerealizoval odsun maïarského obyvatelstva,
žijícího zejména na jižním Slovensku.
Tìsná orientace na SSSR ale také i úzké vztahy se západními státy stavìli Èeskoslovensko do role jakéhosi „mostu“ mezi Západem a Východem. Tato koncepce se ovšem ukázala
neudržitelnou v souvislosti se zhoršováním vztahù mezi SSSR a západními státy a vznikem
studené války. První významné rozèarování v èeskoslovensko-sovìtských vztazích zpùsobila
otázka Podkarpatské Rusi, pøedváleèné souèásti Èeskoslovenska, která se v dùsledku nátlaku
SSSR stala po 2. svìtové válce souèástí sovìtské Ukrajiny.
V kvìtnu 1946 se konaly v Èeskoslovensku volby do Ústavodárného národního shromáždìní.
Komunisté pøi nich tìžili z pováleèného obecného pøíklonu k levicovým politickým a ekonomickým koncepcím a z výhodných mocenských pozic, které získali v pøedcházejícím období.
V nové vládì Národní fronty, jejímž premiérem se stal pøedseda KSÈ Klement Gottwald,
opìt zasedly všechny politické strany. V rámci Národní fronty se ovšem brzy po volbách zaèaly
prohlubovat rozpory mezi komunisty a jejich oponenty, které získaly vnìjší podobu øady politických støetù a konfliktù. Komunisté pøi nich využívali svých výhodných mocenských pozic,
které získali v bezpeènostním aparátu, sdìlovacích prostøedcích i masových spoleèenských
organizacích (napø. Revoluèním odborovém hnutí). Pøedmìtem neustálých konfliktù byla oblast zemìdìlství, v níž se rozhoøel spor o další fázi pozemkové reformy. V roce 1947 navrhla
KSÈ tzv. „milionáøskou dávku“, pøi které se mìly nahradit zemìdìlcùm škody zpùsobené
extrémním suchem prostøednictvím mimoøádného zdanìní velkých majetkù.
Komunistický pøevrat v únoru 1948
Bezprostøední pøíèinou rozhodujícího
støetnutí mezi èeskoslovenskými komunisty a jejich demokratickými oponenty
se staly pomìry ve Sboru národní bezpeènosti. Komunistický ministr vnitra Václav
Nosek zbavil funkcí osm posledních nekomunistických velitelù Bezpeènosti v Praze.
Na protest proti tomu, že Nosek odmítl
po vìtšinovém hlasování vlády tento krok
odvolat, podalo 20. února 1948 dvanáct
ministrù za národnì socialistickou, lidovou a slovenskou Demokratickou stranu
demisi. Cílem bylo buï donutit komunisty k ústupu, nebo vyvolat pøedèasné volby, ze kterých by KSÈ
vyšla podstatnì oslabena. Komunistùm pøišel postup jejich oponentù vhod, protože jim umožòoval zbavit
se jich formálnì legální cestou.
V následujících dnech zorganizovala KSÈ masová shromáždìní, na nichž požadovala, aby
prezident republiky Edvard Beneš demisi nekomunistických ministrù pøijal a doplnil vládu
podle návrhu Klementa Gottwalda.
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Pod tímto tvrdým komunistickým tlakem, hrozbou obèanské války a mocenského zásahu
SSSR prezident Beneš nakonec kapituloval. Dne 25. února 1948 demisi nekomunistických
ministrù pøijal a vládu doplnil podle Gottwaldova návrhu politiky ze stran Národní fronty,
kteøí byli ochotni se komunistùm naprosto podøídit. Urèitým symbolem zániku demokracie
v Èeskoslovensku se 10. Bøezna 1948 stala dodnes nevyjasnìná smrt ministra zahranièí Jana
Masaryka pod okny Èernínského paláce. Prezident Beneš, který po únorovém pøevratu odjel
z Pražského hradu do Sezimova Ústí, odmítl podepsat tzv. Ústavu 9. kvìtna i nový volební
zákon. V èervnu 1948 se vzdal funkce prezidenta a v záøí téhož roku zemøel. Novou hlavou
státu byl zvolen 14. èervna 1948 Klement Gottwald.
Upevòování komunistického režimu v Èeskoslovensku po volbách 1948 bylo doprovázeno
rozsáhlou perzekucí jeho skuteèných nebo jen domnìlých a potenciálních odpùrcù, jejímž cílem
bylo vynucení absolutní kontroly nad spoleèností. Všichni známe procesy s Miladou Horákovou,
Rudolfem Slánským, nebudeme se rozepisovat s podrobnostmi, jelikož by to vydalo na další
èlánky. Zejména v období 1948-1953 mìly tyto represe zvláštì brutální podobu a dotkly se
velkého poètu lidí. Ještì v roce 1954 probìhl proces s tzv. slovenskými „buržoazními nacionalisty“ – funkcionáøi Komunistické strany Slovenska Gustavem Husákem, Ladislavem Novomeským
a dalšími. Celková bilance politicky motivovaných procesù je otøesná - odhaduje se, že jimi bylo
postiženo až 280 tisíc osob. Jen v letech 1948-1952 bylo Státním soudem vyneseno celkem 232
rozsudkù smrti, z nichž bylo 178 vykonáno. Jen menší èást obìtí se doèkala rehabilitace v 60.
letech 20. století, ostatní pak až po pádu komunistického režimu v roce 1989.
Perzekuèní tažení se stupòovala i v souvislosti s mezinárodním vývojem, který byl ve znamení zostøující se studené války mezi Západem a Východem i komplikacemi uvnitø sovìtského
bloku (roztržka s Jugoslávií).
Pozemková reforma a kolektivizace
Velkou zmìnu ve vlastnických vztazích i sociální struktuøe pováleèné ÈSR znamenala pozemková reforma, pøi které byla zkonfiskovaná pùda Nìmcù a kolaborantù pøidìlována zájemcùm za
nízkou cenu. Vzhledem k tomu, že ministerstvo zemìdìlství, které pozemkovou reformu øídilo,
bylo v rukou KSÈ, a tak se stalo že, Josef Nepomucký, (ministr zemìdìlství za KSÈ) který neustále opakoval, že „komunisté se nedotkli a nedotknou soukromého vlastnictví pùdy èeských
zemìdìlcù, kteøí na pùdì pracují, ale budou je vždycky proti každému brániti“ vystoupil s požadavkem urychleného øešení tìch požadavkù, které rolníky trápily – zaknihování a pøedání pùdy
do majetku osídlencù, scelování roztøíštìných pozemkù drobných a støedních rolníkù, snížení
pachtovného, demokratizace honitby, zavedení odstupòované zemìdìlské danì a také podpora
mechanizace a zemìdìlského družstevnictví. Tyto požadavky vycházely vstøíc potøebám èeských
a slovenských zemìdìlcù a dokázaly vyvolat sympatie ke stranì a její politice. Nepomucký ve
prospìch komunistické politiky využil odsunu Nìmcù z pohranièí a pøidìlování opuštìné zemìdìlské pùdy novì pøíchozím osídlencùm vydával za výsledek komunistické politiky. Tento proces
„kolektivizace“ pokraèoval mnohdy násilnou cestou, kde byli mi malí rolníci oznaèování za “kulaky“ to vše trvalo až do roku 1953, kdy nastoupila nová zemìdìlská politika.
28
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V kolektivizaci na našich obcích
také nebylo na rùžích ustláno, tìžko
pøemlouvali zemìdìlce, aby vstoupili do družstva. Místnímu národnímu
výboru (MNV) se pøes všechno úsilí
a pøesvìdèování drobných a støedních
zemìdìlcù nedaøilo založit v obci JZD.
To bylo založeno až 21. 5. 1957. Pøihlášky do družstva nakonec podepsalo
24 drobných a støedních rolníkù.
Mìnová reforma
Smrt sovìtského vùdce a diktátora J. V. Stalina 5. bøezna 1953 pøinesla v celém svìtì
napjatou pozornost, jakým smìrem se bude ubírat další vývoj v SSSR i v ostatních komunistických státech. V Èeskoslovensku bylo oèekávání zmìn vzápìtí umocnìno i smrtí Klementa
Gottwalda 14. bøezna 1953. Jeho nástupcem v úøadì prezidenta republiky se stal Antonín
Zápotocký, novì vytvoøenou funkci prvního tajemníka KSÈ zaujal Antonín Novotný. Nové vedení chtìlo zpoèátku pokraèovat v dosavadní politice, vnitøní i vnìjší tlaky jej ale donutily k
èásteèné zmìnì kurzu.
Mìnová reforma ve státì probìhla v roce 1953, kdy se vymìòovaly staré peníze za nové
bankovky v pomìru 5 korun starých za 1 korunu novou a to na osobu 300 korun ve starých
penìzích. Pøes všechny výzvy od vlády a UV KSÈ aby lidé ukládali peníze do záložen, nebylo
toto pochopeno a radìji si je nechali doma. Tyto peníze se staly bezcenné, protože nebyly v
obìhu a tím byla koruna znehodnocována. V souvislosti s tím došlo na øadì míst k projevùm
masové nespokojenosti. Nejrozsáhlejší demonstrace, které musela potlaèovat armáda a oddíly
Lidových milicí, probìhly v Plzni.
Opìt mìla být nastoupena cesta k utužení totalitního režimu v
Èeskoslovensku a posílení ideologické kontroly nad spoleèností. Èistky
ve stranickém a státním aparátu zastrašily vìtšinu oponentù, úvahy o
ekonomických reformách se staly nežádoucími. Formálním potvrzením
síly komunistického režimu a nezvratných zmìn v Èeskoslovensku
mìlo být pøijetí i nové socialistické ústavy, schválené Národním
shromáždìním v èervenci 1960. Nová ústava obsahovala mj. i èlánek o
„vedoucí úloze komunistické strany ve spoleènosti“. Fakticky v ní byly
rovnìž eliminovány pravomoci slovenských autonomních orgánù. Byl
také pøijat i nový název státu - Èeskoslovenská socialistická republika
(ÈSSR) a nový státní znak.
Èeskoslovenská spoleènost procházela v 60. letech øadou zmìn. Do politického a hospodáøského života vstupovala nová generace, která nebyla tolik spoutána s minulou praxí totalitního režimu a byla více otevøená i jiným pøístupùm a myšlenkám. Probouzela se i èeskoslovenská vìda a kultura, v nichž zaèaly být navazovány pøerušené kontakty se Západem. Velkým
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úspìchem skonèila pro Èeskoslovensko Svìtová výstava v Bruselu v roce 1958, v následujícím
roce získal èeský vìdec Jaroslav Heyrovský za objev polarografie Nobelovu cenu za chemii.
Do úzkého rámce režimem povolovaných aktivit se nechtìla nechat vmìstnat znaèná
èást èeské a slovenské mládeže. Velkou popularitu získávala rocková hudba, která zaèala být
pøebírána a napodobována øadou domácích skupin a interpretù. Pøes nepøízeò stranických
ideologù pronikaly do Èeskoslovenska i další prvky životního stylu mládeže ze západních
státù. Rozšíøenìjší možnosti cestování na Západ umožnily øadì mladých lidí srovnávat životní
realitu, což èasto vedlo k prohloubení jejich kritických postojù.
Budujeme socializmus

Zatímco kolem našich obcí proudily dìjiny, tak se v obcích nezahálelo. Obyèejný život lidí
na vesnicích pøinášel každodenní starosti. Zlepšování životních situací nastávalo budováním
infrastruktury, jako když se v roce 1957 v akci „Z“ provedla úprava obce, vyasfaltovala se blátivá
silnice k nádraží, vydláždily se nové chodníky a zaèala se pøipravovat dlouho diskutovaná kanalizace. Pro kanalizaci se zaèalo brigádnickou výpomocí obèanù s výrobou cementových rour.
Pracovalo se na betonovém dvorku Lesních školek, za tehdejší mateøskou školou. Bylo to v létì
a za parných dnù, bez velké mechanizace, jen ruènì. Byla to pomalá a dosti namáhavá práce.
Voda se pøinášela v konvích, smìs se ruènì stloukala, ale i tak v polovinì èervence byl skoro plný
dvùr cementových rour.
Od roku 1959 se po nìkolik sobotních odpolední a nedìlních dopolední scházelo na výzvu
místního rozhlasu 20 – 40 lidí, kde se zaèala pokládat kanalizace do pomìrnì hlubokých pøíkopù. Položilo se asi 180 metrù kanalizaèních rour. Byly vybetonované tøi šachty. První práce s
kanalizací zaèali pøekopy na køižovatce. Práce musela být rychle dokonèena, aby se nebránilo
pomìrnì velké dopravní frekvenci. Proto se pracovalo i v noci. Vymìøení spádù i urèení hloubky
kanalizace v naší obci nebyl malý problém. Práce s výkopem na køižovatce byla obtížná. Vše se
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dìlalo ruènì a do znaèné hloubky pøes 2 m. Roury byly kladeny na dno pøíkopu pomocí kladkostroje. Pøetahalo se ruènì hodnì metrù øetìzù, než se roura vyzvedla a pak opatrnì uložila
na dno, spojila s další a dobøe utìsnila. Bylo velkou úlevou, když jedné hodinì po pùlnoci byla
poslední roura na køižovatce zasypána. Výroba cementových rour se pøestìhovala ze dvorku za
mateøskou školou na parcelu za Pùlkrábkovu stodolu. Pøibyla elektrická míchaèka betonu. Vodu
však nosili stále ruènì ze vzdálené studnì. Pozdìji se pøestìhovala výroba na další stanovištì na
parcelu mezi Linhartovými a Kuèerovými, dnes Karasovými.
Další práce však na výstavbì kanalizace již tak rychle nepokraèovali. Mechanická lopata, která
se obtížnì sehnala a od níž si mnoho slibovali, nesplnila v našich podmínkách oèekávání. A tak
po mnoho nocí svítila výstražná èervená svìtla nad zaèatými hlubokými výkopy podél silnice od
køižovatky vedle školy až k požární zbrojnici. Požární zbrojnice stála døíve na místì dnešního veøejného prostoru, kde se sjíždí pouťové atrakce. Úsek v ulici od hlavní køižovatky k Labìtínu po dùm
u Horáèkù byl brzy hotov, díky velkému množství brigádníkù a Závodu Chvaletice, který pomohl
pojízdným jeøábem. Aby se jeøáb nemusel zdržovat nakládáním a odvozem rour, pøivalovali je na
místo pokládky po silnici od shromaždištì u požární zbrojnice. Ani jedna roura nepraskla, všechny
toto cestování vydržely. Poté nastalo období, kdy rozhlas volal obèany k pomoci na dokonèení kanalizace v nejhlubším úseku od požární zbrojnice ulicí mezi Vanèurovou stodolou a stavìním Tichých.
Až v roce 1963 byla dokonèena kanalizace ve Spálené ulici a v Hornické ulici. Další výstavba
kanalizaèního øadu v obci probíhala postupnì. Naše obec je v podstatì na rovinì a tak byl velký
problém spojit další vìtve kanalizace. Dnes po desetiletích, navzdory obìtavé práci pøi stavbì kanalizace, zjišťujeme pøi opravách a poruchách nìkteré nedodìlky pøi napojování domovních pøípojek.
Jsou jen položené do hlavní kanalizaèní roury a utìsnìny igelitovým pytlem… no i tak se nìkdy
pracovalo.
Co by to bylo za vesnièku støediskovou, kdyby nemìla poøádnou školu a tak 20. února 1961
byl položen základní kámen nové školní budovy a nový školní rok, rok 1962/63 byl už zahájen v
nové budovì, v budovì souèasné školy.
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Prvnì sídlila mìšťanská škola v dnešní budovì obecního úøadu, obecná škola se tehdy,
pøestìhovala do tehdejší kampelièky (dnešní pošta). Ale ani tahle budova nemohla vyhovovat
delší dobu. V budovì byly jen tøi místnosti a ještì ve špatném stavu. Proto padlo rozhodnutí
vystavìt školu novou
Novou školu stavìli pracovníci Pozemních staveb Chrudim. Nebyla by ale vybudována bez
obìtavé pomoci brigádníkù z øad obèanù. Jen na hlavní budovì, pokud se to dalo vùbec
podchytit, bylo odpracováno 7 067 brigádnických hodin, na kterých se podílely i jednotlivé
pøiškolené obce: Trnávka, Labìtín, Zdechovice, Morašice, Spytovice a Kladruby. Urèitì stojí za
to pøipomenout i nìkteré pøíklady pomoci brigádníkù. Napøíklad veškerou elektroinstalaci
v celém objektu školy provedl kolektiv rodièù. Rodièe vykopali a vybudovali základy pro tìlocviènu a jídelnu. Jedinì díky tomu se stavba ani v kritických obdobích nezastavila a byla
dokonèena v rekordním termínu.
V roce 1960 byla provedena v republice územní reorganizace. Byly zrušeny dosavadní
okresy a kraje a vytvoøeny vìtší celky okresù, krajù a obcí. Došlo ke slouèení obcí Trnávka,
Labìtín a Øeèany. Veškerá agenda i matrièní agenda, danì z pøíjmu obyvatelstva, danì domovní byla soustøedìna na MNV Øeèany z 18-ti obcí. Byly zde tøi placené úøední síly: tajemník
J. Rubeš, matrikáøka L. Hollmannová a administrativní pracovnice K. Keprtová. Místa konání
schùzí se støídali jak v Labìtínì, jindy v Trnávce a v Øeèanech.
Èeskoslovenské jaro 1968
Touha po zmìnách v èeskoslovenské spoleènosti našla vyústìní v rozsáhlé kritice prvního
tajemníka ÚV KSÈ Antonína Novotného. Cílem reformistù bylo provést plánovanou hospodáøskou reformu, odstranit starý systém, který ztìlesòoval prezident Novotný a další uvolnìní spoleèenských pomìrù – vzhledem k tomu, že se jednalo o reformu zevnitø, tak vše
samozøejmì pod kontrolou KSÈ. Cílový stav se také nìkdy nazývá jako „socialismus s lidskou
tváøí“ (èasto diskutovány byly justièní vraždy a jiná zvìrstva komunistického režimu poèátku
padesátých let). V lednu 1968 vystøídal ve funkci tajemníka ÚV KSÈ Antonína Novotného
Alexander Dubèek.
O slovo se zaèaly hlásit také døíve zakázané èi zaniklé organizace – v bøeznu byl ustaven
pøípravný výbor pro obnovu Junáka; objevily se rovnìž snahy o obnovu Sokola. Zaujmout své
místo ve spoleènosti se pokusily také
církve. Postupnì se také objevovaly
požadavky na založení dalších
politických subjektù a stran (i když stále
jen na bázi socialismu). V bøeznu 1968
došlo k založení antikomunistického
Klubu angažovaných nestraníkù (KAN).
Další podobnou organizací byl Klub
obìtí odsouzených na základì zákona
231/48 Sb. na ochranu republiky
(zkrácenì K 231).
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Zaznìl rovnìž požadavek na zrušení odstavce o vedoucí roli KSÈ ve spoleènosti.
22. bøezna 1968 odstoupil prezident Novotný a na jeho místo 30. bøezna 1968 nastoupil
generál Ludvík Svoboda. Personální zmìny nastaly rovnìž na dalších místech – pøedsedou vlády
se stal Oldøich Èerník; pøedsedou Národního shromáždìní pak Josef Smrkovský.
Sovìtské vedení v èele s nejvyšším pøedstavitelem Komunistické strany Sovìtského svazu
Leonidem Brežnìvem sledovalo reformní proces v Èeskoslovensku se vzrùstajícím neklidem.
Obávalo se, že oslabení totalitního politického systému v ÈSSR povede k obdobnému vývoji
v ostatních státech sovìtského mocenského bloku (Maïarsko a Polsko) a v koneèném dùsledku
ohrozí i kontrolu Sovìtského svazu nad støední a východní Evropou. Sovìtská politická
koncepce - oznaèovaná jako Brežnìvova doktrína - podle níž byla „obrana socialismu“ v jedné
zemi spoleènou záležitostí všech státù Varšavské smlouvy, podstatnì omezovala suverenitu
jednotlivých èlenù sovìtského bloku. Znepokojení sovìtských pøedstavitelù zvyšovalo i to,
že v Èeskoslovensku (na rozdíl od ostatních státù Varšavské smlouvy) nebyla rozmístìna
sovìtská vojska.
Ke stupòování sovìtského nátlaku došlo pøi jednání èeskoslovenské a sovìtské delegace
na pøelomu èervence a srpna 1968 v Èierné nad Tisou. Za této situace se pøedstavitelé SSSR
a ostatních státù Varšavské smlouvy pøestali spoléhat na zmìnu situace v Èeskoslovensku
„vnitøními“ prostøedky a jednoznaènì se orientovali na pøípravu svého vojenského zásahu.
Legitimací k nìmu se mìla stát žádost o pomoc proti „kontrarevoluci“ v Èeskoslovensku,
kterou podepsali pøedstavitelé konzervativní prosovìtské skupiny uvnitø vedení KSÈ (Alois
Indra, Drahomír Kolder, Oldøich Švestka, Vasil Bi¾ak a Antonín Kapek). Tento tzv. zvací dopis
byl pøedán sovìtským pøedstavitelùm bìhem bratislavské schùzky.
Na zaèátku srpna 1968 se zdálo, že se vztahy mezi Èeskoslovenskem a ostatními státy
Varšavské smlouvy uklidnily. Probíhaly pøípravy mimoøádného XIV. sjezdu KSÈ a uskuteènily
se i návštìvy nejvyšších pøedstavitelù Rumunska a Jugoslávie v Praze. Zdálo se, že vše bude
v poøádku.
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Bohužel historie nás pøesvìdèila o opaku. V noci z 20. na 21. srpna 1968 pøekroèila vojska
SSSR a menší jednotky Maïarska, Polska, Nìmecké demokratické republiky a Bulharska
hranice Èeskoslovenska. Invaze se zúèastnilo pøes 750 tisíc vojákù s asi 6300 tanky, 2000
dìly a 800 letadly. Èeskoslovenská armáda, nìkolikanásobnì slabší a rozmístìná zejména v
západní èásti republiky, nekladla v beznadìjné vojenské situaci na pokyn prezidenta republiky
odpor a invazní síly obsadily území státu. Masový obèanský odpor èeskoslovenské veøejnosti
proti invazi organizovaly sdìlovací prostøedky, které se interventùm nepodaøilo umlèet. Pøes
nenásilný charakter tìchto protestù zahynulo jen v prvních dnech po 21. srpnu 1968 pøes 90
èeskoslovenských obèanù a nìkolik set jich utrpìlo zranìní. Podruhé v naší samostatné historii
nás obsadili vojska cizích armád. V øíjnu 1968 schválilo Národní shromáždìní zákon o pobytu
sovìtských vojsk na èeskoslovenském území, na jehož základì zùstalo v Èeskoslovensku asi
75 tisíc sovìtských vojákù. (Vojska ostatních státù Varšavské smlouvy byla z èeskoslovenského
území stažena do konce roku 1968.)A tak to zùstalo dlouhých 20 let.
V období, které lze vymezit pøibližnì jedním rokem po invazi vojsk Varšavské smlouvy,
docházelo v Èeskoslovensku k projevùm obèanské nespokojenosti. Dne 16. ledna 1969 se
na protest proti okupaci v horní èásti pražského Václavského námìstí upálil student historie a politické ekonomie FF UK Jan Palach. Šlo o bezprecedentní èin, který mìl vyburcovat
spoleènost k dalšímu odporu proti nastupujícímu normalizaènímu režimu. Jan Palach na
následky popálení umírá o tøi dny pozdìji - 19. ledna 1969 - v nemocnici. Pøíklad Jana Palacha
následovali další studenti – v Plzni to byl 20. ledna 1969 Josef Hlavatý, 25. února téhož roku
student Jan Zajíc (opìt v horní èásti Václavského námìstí) a 9. dubna 1969 se pøed sídlem
Okresního výboru KSÈ v Jihlavì zapálil Evžen Plocek. Pohøby uvedených studentù, kterých se
zúèastnilo velké množství lidí, pøedstavovaly další z projevù odporu spoleènosti proti novì
nastolovaným pomìrùm.
Další protirežimní vystoupení souviselo s mistrovstvím svìta v ledním hokeji 1969
konaném ve švédském Stockholmu. Èeskoslovenská reprezentace tehdy ve dvou zápasech
(21. a 28. bøezna) porazila favorizovaný tým SSSR. Tyto výhry se staly impulsem pro veøejné
manifestace (oslavy vítìzství) namíøené proti sovìtské okupaèní moci (protestù se úèastnilo
okolo pùl miliónù lidí v 69 mìstech ÈSSR), na nìkterých místech došlo k útokùm na sovìtské
posádky a v Praze ke zdemolování kanceláøe sovìtského Aeroflotu, i když je pravdìpodobné, že
tento útok byl vyprovokován. Hokejové události vyvolaly prudkou reakci ze strany sovìtského
vedení, které požadovalo další okamžité zmìny ve vedení KSÈ.
Období normalizace
Na zasedání ÚV KSÈ v dubnu 1969 odvolali z funkce generálního tajemníka Alexandra
Dubèeka (následnì na krátkou dobu zvolen pøedsedou Federálního shromáždìní ÈSSR) a na
jeho místo zvolen Gustav Husák.
Posledním vzepìtím postupnì likvidované obèanské spoleènosti (znovu probuzené v roce
1968) se stalo první výroèí okupace 21. srpna 1969. V tento den došlo v Praze i na jiných
místech k protirežimním demonstracím. Na jejich potlaèení byly povolány jednotky lidových
milici, bezpeènosti i armády. Den nato pøijalo FS ÈSSR zákon è. 99/1969 Sb. - tzv. pendrekový
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zákon - který tento zákrok bezpeènostních složek legalizoval a do budoucnosti umožòoval silové potlaèení podobných demonstrací. Paradoxem doby zùstala skuteènost, že zákon signoval z pozice pøedsedy FS ÈSSR právì Alexander Dubèek. Koncem záøí 1969 se znovu sešel ÚV
KSÈ, který pøehodnotil a fakticky odsoudil vývoj roku 1968, z vedení KSÈ odvolal Alexandera
Dubèeka a další zbylé „reformisty“, mnozí z nich byli zároveò z KSÈ vylouèeni.
Na poèátku 70. let minulého století ztratila èeskoslovenská spoleènost definitivnì nadìji na jakékoli pokraèování reforem z jara roku 1968 a pomalu upadala do stavu letargie
a uzavøenosti. Normalizovaná KSÈ reprezentována jmény Gustava Husáka (obecnì považován
za symbol normalizaèního režimu), Vasila Bi¾aka, Drahomíra Koldera, Antonína Kapka, Aloise
Indry Lubomíra Štrougala a mnoha dalšími, získala (výraznì podporována Moskvou) kontrolu
nad dìním ve státì a udusila veškeré pokusy projevit odpor vùèi novì nastolované politice.
Pro obèany, se staly povinné veøejné manifestaèní projevy souhlasu s režimem, pøedevším
úèast na prvomájových pochodech, ideových školeních, závodních schùzích a v neposlední
øadì také povinnou „volební úèast“. Obraz každého jednotlivce byl vytváøen na základì kádrových materiálù - tj. smìsicí ideových frází, subjektivních postøehù, ale èasto také rùzných
udání èi nepodepøených vyjádøení spolupracovníkù èi sousedù. Vìtšinì bylo prakticky znemožnìno vycestovat do zemí kapitalistického bloku.
Normalizaèní režim se snažil loajalitu obyvatelstva kompenzovat alespoò uspokojením
jeho základních hmotných potøeb, zejména levných dostupných potravin, v menší míøe také
spotøebního zboží, èímž se snažil pøedcházet projevùm nespokojenosti. Pøednostnì byly
zásobovány prùmyslové oblasti (Ostravsko, Kladensko, Mostecko) a velká mìsta - tj. Praha,
Bratislava a Brno. V této souvislosti se èasto hovoøí o tzv. gulášovém socialismu. I pøes všechny
uvedené snahy však byla patrná neefektivnost centrálnì plánované ekonomiky symbolizované
nedostatkovým zbožím - elektronikou poèínaje a toaletním papírem konèe.
Mezitím, v této politicky neklidné dobì,
na poèátku normalizace, se i v naší obci
snažili lidé zlepšit své životní podmínky.
A tak v roce 1969 byla zahájena stavba
šesti bytových jednotek pro JZD Øeèany
nad Labem. Je to ten dùm, který stojí naproti škole. V každém bytì jsou 3 pokoje
s kuchyní a pøíslušenstvím. Vytápìní bylo
øešeno pro každou rodinu zvlášť etážovým
topením. Družstvo tímto získalo tøi rodiny,
které se sem pøistìhovali. Ostatní byty byly
obsazeny mladými øeèanskými rodinami.
Stavbu provedl tehdejší Okresní stavební
podnik Holice v Èechách. Plemenáøský
podnik Kladruby nad Labem, poté zaèal
stavìt dvì bytové jednotky. V souvislosti s
touto výstavbou byla také rekonstruována
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komunikace Jiráskovi ulice a položena kanalizace. Vznikl tak blok domù, které dávají Øeèanùm pøi vjezdu do obce od Trnávky témìø mìstský ráz.
Byla také rekonstruována Spálená ul. za minimální finanèní náklad. Obèané z ulice sami vydatnì
pomáhali. Hlavním pomocníkem byl V. Kroupa è.p. 151. Pracovala také mládež a ruku k dílu pøiložili
i vojáci. Šlo o velice zdaøilou akci, jejímž výsledkem je asfaltový povrch a chodníky s obrubníkem,
døíve velmi prašné ulice.
Dle sèítání obyvatelstva ve slouèených obcích, které se uskuteènilo v roce 1970 bylo celkem
1655 obyvatel. Obec Øeèany nad Labem pøesáhla poètem obyvatel hranici 1000, a proto se jí týkala
zmìnìná daòová sazba pøi výpoètu domovní danì. Obcí Trnávka a Labìtín se toto zvýšení nedotklo.
Slouèení obcí Øeèany, Labìtín a Trnávka trvalo až do devadesátých let dvacátého století.
Další ze stavebních akcí v roce 1974 byly povoleny jen dvì, a to výstavba mateøské školy
a prodejny v Labìtínì. Nejvìtší stavební akce Mateøská škola, mìla zpoždìní. Zaèátkem roku
bylo nejdelší zdržení, protože bylo nutné místo prefabrikovaných patek provádìt betonáž.
Výhled do roku 1975 nebyl nejlepší, s ohledem na nedostatek zdícího materiálu. Naproti tomu
v Labìtínì pokraèovali práce rychleji, než se pøedpokládalo.
Na této dosud v dìjinách obce nejvìtší a nejnároènìjší stavbì v akci „Z“ v roce 1977 byly
provedeny všechny vnitøní omítky v obou pavilonech pro 30 a 60 dìtí vèetnì hospodáøské
budovy a také vnìjší omítky mimo hospodáøskou budovu. Také topenáøské práce vèetnì vybetonování pøívodù od kotelny do všech budov. Pùvodní plán dokonèení této stavby do konce
roku 1977 ale nebyl splnìn.
Slavnostní otevøení pro spoleènost tohoto významného díla mìlo být do konce prvního pololetí 1978. Vìtšinu prací zajišťoval MNV svépomocí tak, aby mohla být stavba uvedena do
provozu. Mateøská škola se podaøila uvést do provozu až 6. záøí 1978 v takovém stavu, aby sloužila našim nejmladším. Mìla dva pavilony a v nich 3 oddìlení. Øeditelka školky Vìra Machková
pøivítala v záøí r. 1983 do nového školního roku 87 dìtí.
Dùležité pro život obce je také veøejné osvìtlení. Do roku 1970 bylo osvìtlení ve všech tøech
obcích velmi sporadické. Aèkoliv to bylo proti tehdejším pøedpisùm, zadal se projekt pro všechny
tøi obce jako celek, ovšem rozpoètovì byla celá akce rozdìlena na mnoho etap. V podzimních
mìsících roku 1970 byla zahájena stavba veøejného osvìtlení ve Spálené ulici. Akce byla provádìna svépomocí obèanù. Každý pøed svým domem udìlal výkopy na položení kabelu a pomohli
vztyèit stožáry. Pozdìji také stožáry natírali. Slavnostní okamžik, když se svìtla prvnì rozsvítila,
všichni stáli pøed svými domy a radovali se. Osvìtlení na pohled velice pìkné, stožáry nesou na
vrcholu lampy tvar obráceného kužele, jsou výbojkové a mají nazelenalé svìtlo.
Postupnì v roce 1972 se zaèalo budovat veøejné osvìtlení i na hlavní silnici od pøejezdu
v Trnávce až na konec Labìtína a to za 600 000 Kès. Pracovali na nìm i obèané svou vlastní
iniciativou. Toto výbojkové osvìtlení zaèalo sloužit všem uživatelùm silnice právì ráno na
Štìdrý den 24. 12. 1972. Další èást veøejného osvìtlení byla uvedena do provozu v roce 1978
v ul. Boženy Nìmcové, Prùchodní, Na Kopeèku, U kostela, Hornické a V koutì. V tomto období
bylo provedeno i osvìtlení høištì TJ Sokol Øeèany. Dnes máme již osvìtlení v obci všude, i
když po tìch desítkách let znaènì dosluhuje. Proto v nejbližší budoucností se poèítá s jeho
rekonstrukcí.
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Zatímco se v obcích buduje, pracuje, schùzuje a žije, na politické scénì probíhá další tøídní boj. Bylo vydáno prohlášení skupiny nazvané Charta 77, které normalizaèní režim vyzývalo
k dodržování lidských a obèanských práv (právì v souladu s ustanovením Konference o bezpeènosti a spolupráci v Evropì v Helsinkách roku 1975). Jedním z výstupù konference byla èást týkající se respektování všech lidských a obèanských práv, kterou se ÈSSR svým podpisem zavázala
dodržovat, aè tomu vùbec neodpovídala realita uvnitø státu. Mezi signatáøe Prohlášení Charty
77 patøili jednotlivci nejrùznìjší politické a názorové orientace, poèínaje reformními komunisty
roku 1968 (Šabata, Hübl, Kriegel, Hájek), osobnostmi z oblasti kultury (Havel, Vaculík, Kohout,
Landovský), levicovì orientovanými intelektuály (Uhl, Dienstbier) až po zásadní (pravicovì a
køesťansky orientované) odpùrce komunistického systému (Benda, Vondra).
Prohlášení Charty 77 komunistickou moc zaskoèilo, a proto vzápìtí ráznì kontrovala.
V Rudém právu vyšel 12. ledna 1977 rozsáhlý èlánek nazvaný Ztroskotanci a samozvanci,
v nìmž byli všichni signatáøi Charty 77 ocejchováni jako lidé z okraje spoleènosti, reakcionáøi,
trockisté, renegáti, agenti imperialismu. Charta 77 fungovala až do pádu komunistického režimu
v listopadu 1989 (zanikla v roce 1992) a pøedstavovala nejvýznamnìjší (aè názorovì znaènì
rozdílné) opozièní hnutí v normalizaèním Èeskoslovensku.
V kvìtnu roku 1980 byl do funkce prezidenta opìtovnì zvolen Gustav Husák. Èeskoslovenský komunistický režim se nadále rigidnì držel linie vycházející z tzv. Pouèení a jakékoli, byť
jen sebemenší, reformy považoval za krajnì nebezpeèné. Ohrožení jeho stability však pøišlo z nejménì oèekávaného místa a
to ze SSSR. V bøeznu 1985 se generálním tajemníkem ÚV KSSS
stal Michail S. Gorbaèov. Ten zahájil zcela novou politiku. Jejím
hlavním rysem byla tzv. glasnosť (otevøenost - fakticky svoboda
slova) a pøedevším zahájení procesu tzv. perestrojky (pøestavby).
M. S. Gorbaèov si zøetelnì uvìdomoval komplikovanou hospodáøskou situaci SSSR a jeho zaostávání za vyspìlým „kapitalistickým“ svìtem. Netajil se tím, že výraznou inspiraci pro svou
politiku nacházel v reformách èeskoslovenského Pražského jara
roku 1968 (demokratický socialismus s lidskou tváøí). Glasnosť
a politické uvolòování (opuštìní tzv. Brežnìvovy doktríny) však
vyvolalo uvnitø SSSR a jeho satelitù (pøedevším Polska a Maïarska) pohyby, které od jisté
fáze bylo možné jen stìží korigovat bez užití silového øešení (armáda, bezpeènostní složky).
Východní blok v podobì, v níž se konstituoval po druhé svìtové válce na základì dohod
v Jaltì a Postupimi, spìl neodvratnì k zániku.
Perestrojka v obci
Nová situace v politice se navenek jen málo promítala do života lidí na obci, samozøejmì
se probírala politika, jak to už bývá, pøi posezení v hospodì. Místní národní výbor, se situací
nenechává zaskoèit a plní úkoly v oblasti hospodáøského a sociálního rozvoje v letech 1982,
které byly - výstavba Domu služeb a veøejného stravování, druhá a tøetí etapa kanalizace,
úprava areálu zdraví (sportovní høištì) a výstavba nákupního støediska „Jednota“. V tìchto
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letech je naše obec vedena jako støedisková III. kategorie
s poètem obyvatel 2000-3500. V tomto roce se také podaøilo provést spojení Pastoušky a Labe a èást pøíkopu na
stoku do Houšovce. Byly propojeny oba rybníky a vyøešen
spor mezi TJ Sokol a Èeským rybáøským svazem – vyèištìní Pastoušky.
V obci plnì fungovaly Komunální služby a vedle tìch,
které byly poskytovány v Domu služeb, zde fungovalo
i autoopravárenství – tato provozovna provádìla opravy
vozidel v autodílnì, která nám byla pøedána Okresním podnikem služeb. Vedoucí této autoopravny byl Rudolf Burkoò. Naléhavé opravy vozidel byly provádìny i v sobotu a ve všední
dny i v mimopracovní dobì. Sklenáøství bylo umístìno v soukromém zaøízení Jana Kuèery
(Labìtín è.p. 82) a veškeré práce jsou provádìny dennì. V roce 1984 se na høišti budují tribuny a høištì na kopanou.
V roce 1986 se zaèal budovat vìžový vodojem. Zemní práce byly zahájeny koncem srpna
1986. Základna vodojemu spotøebovala 150 m3 betonu a 30 q oceli. Zajímavá podívaná byla
na samotné postavení vodojemu, ke kterému došlo 18. prosince 1986.
Rok velkých zmìn 1989 – konec totalitního režimu
Sedmnáctého listopadu 1989 se naposledy pokouší pøedstavitelé vlády nelidským zpùsobem zastavit klidnou studentskou manifestaci poøádanou jako vzpomínku 50-tého výroèí
útoku nìmeckých fašistù na studenty. Jako ohlas vyhlašují studenti a s nimi divadelníci všeho
druhu stávku. Pøidávají se k nim dìlníci z továren a témìø všichni obèané našeho státu.
I pøes všechny problémy byl tento rok rokem šťastným, rokem pravdy a znaèného pokroku ke
svobodì národù. Zaèala se psát jiná historie Èeskoslovenska, o tom ale pøíštì.
Z pamìtních knih obce èerpal a èlánek sepsal Miroslav Tkáè
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ZPRÁVY ZE ZŠ
Beseda žákù 6. tøídy s knihovnicí
Ve støedu 9. kvìtna se v rámci nabídky besed pro dìti základní a mateøské školy uskuteènilo setkání žákù 6. tøídy s paní K. Šandovou, knihovnicí Obecní knihovny Øeèany nad
Labem. Tématem, které jsme si vybrali, byly
bajky. Žaci se rozdìlili do skupin a formou
hry se seznamovali s autory bajek, s rùznými
pojmy a charakteristikou žánru. Z dùvodu èasové tísnì nedošlo bohužel na všechny plány
vèetnì prohlídky knihovny. Budeme se tìšit,
že si vše vynahradíme pøi pøíští návštìvì v následujícím školním roce.
Tomáš Zemánek
Projektový den – Bezpeèný internet
24. a 25. 5. 2018 si žáci 9. tøídy pøipravili
pro své mladší spolužáky prezentace na téma
„Bezpeèný internet“.
Prezentace si deváťáci pøipravovali ve
dvojicích na hodinách Informatiky. Téma pøizpùsobili tøídì, ve které svou prezentaci mìli
pøednášet – Sociální sítì, Kyberšikana, Online
hry, Desatero bezpeèného internetu…. Svého
úkolu se všichni zhostili poctivì a rádi, neboť
jim toto téma nebylo cizí.
Na závìr prezentací si mohli žáci vyzkoušet i Test pro provìøení znalostí – (http://www.
bezpecnyinternet.cz/deti/rady-pro-tebe/test.aspx ) nebo navázat komunikaci s neznámým,
který zámìrnì pokládal otázky typu: jak se jmenuješ, odkud jsi, jaká je tvoje adresa, budeš
dnes doma….. Nìkdo se nechal nachytat a i pøes rady a doporuèení by své údaje prozradil,
proto znovu žáci deváté tøídy upozornili na to, jak se chovat a co nesdìlovat. Spolužáci, ale
také uèitelé poslouchali se zaujetím a vìtšinou se zdálo, že rady starších spolužákù berou
vážnì (což byl i zámìr projektového dne, kdy pouèení od spolužákù má nìkdy vìtší váhu, než
rady a pouèení od dospìlých).
Všem se hodina s žáky 9. tøídy líbila, takže urèitì v dalším školním roce budeme v takových
projektech i nadále pokraèovat.
Naïa Doubravová
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Den naruby - 20. 4. 2018
V pátek 20. 4. u nás na škole probìhl Den naruby pod vedením 9. tøídy a školního
parlamentu. My žáci 9. tøídy jsme si na základì rozvrhu hodin rozdìlili hodiny do dvojic
a zaèali jsme vše pøipravovat. Když pøišel pátek, tak jsme se všichni moc tìšili, i když nìkteøí
s trochou nervozity, aby vše šlo podle plánu. Sborovnu jsme mìli ve cvièné kuchyòce.
Školníkem se na tento den stal Tomáš Pohl. Vše probíhalo bez problémù, všichni si hlídali, kdy
jdou uèit a kdy mají dozor na chodbì. Malí i velcí žáèci s námi spolupracovali, hlavnì 8. tøída,
kterou to pøíští rok èeká také. Nìkteøí žáci sice trochu zlobili, ale myslím, že si to užívali stejnì
jako my. A pocity nás jako žákù uèitelù? Shodli jsme se na tom, že bychom si ten jeden den
uèení klidnì zopakovali, protože nás to všechny bavilo a doufáme, že to bavilo i ostatní. Bylo
zajímavé si zkusit roli uèitelù. A už chápeme, že ne vždy je to s námi jednoduché. Ale zase
si myslíme, že jsou i hezké dny, které si spoleènì užijeme a budeme mít hezké vzpomínky.
Z tohoto dnu si všichni odneseme dobrý pocit, nový zážitek a dobrou zkušenost.
9. tøída

DEN ZEMÌ 2018
Den Zemì je celosvìtový svátek, který se každoroènì slaví 22. dubna. Více než miliarda lidí
ze 190 státù svìta si pøipomíná rùzné ekologické otázky.
Školní Ekotým spolu se školní družinou pøipravily letošní oslavy na 23. dubna. Program
zahájil pan Alexandr Vrága sokolnickou ukázkou. Úèastníci mìli možnost vidìt sovu pálenou,
kánì harrisovo, sokola stìhovavého a výra velkého. Souèástí programu byly nejen ukázky
dravcù na rukavici, ale také letecké a lovecké akce. Celou ukázku sokolník doprovázel vtipným,
zajímavým komentáøem.
V závìru pan Vrága upozoròoval, že ptáci cítí blížící se bouøku. Mìl pravdu, silný vítr a déšť
nás zahnaly do vestibulu školy. I v tìchto prostorech si dìti mohly vytvoøit ve výtvarné dílnì s
paní vychovatelkou Andrlovou obrázek z odpadového materiálu, zopakovat si tøídìní odpadù,
zkusit poznat nìkteré rostliny a živoèichy a provìøit si svou zruènost a obratnost. Za splnìní
úkolù si pak každý úèastník mohl vybrat drobnou odmìnu.
I když nás aprílové poèasí opìt trošku potrápilo, odpoledne se vydaøilo.
Andrea Pušová
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Klimatický pobyt v Orlických horách
Ve støedu 9. kvìtna se pøed školou rozlouèily
dìti z 1. tøídy, 4.A a 4.B se svými rodièi a spoleènì jsme se vydali do hor, kterým vládne „Kaèenka“, abychom zde strávili 3 dny v krásné pøírodì.
Hlavnì pro prvòáèky to byla první velká
zkušenost, protože ètvrťáci už na takový pobyt vyjeli v loòském roce.
Po pøíjezdu do Jedlové – èásti obce Deštné
- už na všechny èekaly uklizené a pøipravené pokojíèky. Vybalování jsme zvládli hravì
a po dobrém obìdì se naše cesty na chvíli
rozdìlily. Prvòáèci vyrazili do muzea zimních
sportù, turistiky a øemesel. Dìti si zde zblízka prohlédly prastaré snìžnice, døevìné lyže,
seznámily se s orlicko-horským skláøstvím i
ruèními textilními výrobky. Ve sklepení dìti
pøivítal vodník na stavidle, který hlídal své
dušièky schované v hrncích.
Ètvrťáci mìli domluvenou prohlídku dìlostøelecké tvrzi Skutina, která se nachází poblíž obce Sedloòov. S prùvodcem jsme se ocitli uvnitø
pevnosti, obklopily nás 3,5 metrù široké železobetonové zdi. Blíže jsme se seznámili s životem
šestnáctièlenné jednotky, která tvrz obývala. Dìti sešly až 50 m pod zem, aby si prohlédly podzemní
zásobovací šachtu, kudy se po úzkorozchodné dráze mìly zásobovat i další propojené objekty.
Veèer jsme se všichni opìt setkali na chatì a mohli jsme vyrazit prozkoumat blízké okolí.
Naše kroky vedly ke kostelu sv. Matouše, odkud se nám otevøel krásný výhled na vrcholky Orlických hor. Zde také dìti našly podivuhodný dopis od „kostlivce“, který podle povìsti marnì
hledá vysvobození. A tak jsme se o to spoleènými silami pokusili.
Po nároèném dni jsme si pøeèetli pohádky a pøíbìhy na dobrou noc a šlo se spát, dìti plné
oèekávání, co pøinesou další dny. A že toho opravdu nebylo málo.
Udìlali jsme si pìší výlet na Masarykovu chatu, na chvíli si skoèili do Polska (není divu,
vždyť od státní hranice nás dìlil jediný krok). Cesta nás dále vedla až k Šerlišskému mlýnu
a lesní cestou jsme se vrátili zpìt do Jedlové.
Dìti trávily co nejvíce èasu venku, hrály spoustu her, skákaly na trampolínì, bìžely orientaèní závod, luštily tajné písmo, malovaly vlajky, vyrábìly medaile, zpívaly u táboráku
a poøádnì se vydovádìly na karnevalu.
Tøi dny utekly jako voda a opìt tu bylo balení, rozlouèení s Jedlovou a šťastný návrat domù.
Vìøíme, že všem dìtem se v Orlických horách líbilo a domù si pøivezly mnoho zážitkù, na
které budou rády vzpomínat.
Veronika Danielová
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Kouzelná planeta
„Sawadi ka; sawadi kap“ tak se v úterý 15.
kvìtna pozdravili chlapci a dìvèata I. stupnì
naší školy na zaèátku cestovatelského programu autorù K. a M. Motani.
Kateøina Motani totiž našim žákùm pøedstavila Thajsko-buddhistickou zemi vùní,
barev, dobrého jídla, slonù, opic, krásných
chrámù (Watù), ležících i sedících Buddhù,
kouzelné pøírody i žirafích žen. V prùbìhu
poutavého promítání se žáci dozvìdìli spoustu cestovatelských zážitkù i geografických informací, které jsou s touto zajímavou zemí spojeny.
Souèástí programu byla i beseda a ukázka artefaktù, které cestovatelé získali od domorodých obyvatelù.
Všichni malí posluchaèi byli velice pozorní, promítání i vyprávìní je zaujalo a mnozí se
netajili tím, že by se do Thajska také rádi podívali a zkusili si napø. pohladit tygra, nechali se
svézt na slonovi nebo ochutnali opeèenou kobylku.
Kdo dobøe naslouchal, dokázal na konci besedy správnì odpovìdìt na otázky a mohl si
pak vybrat zaslouženou odmìnu.
Veronika Danielová
Støíbrní Myšáci
V pondìlí 9. dubna se vydali zpìváci ze
sboru Myšáci jako každý rok na Krajskou
pøehlídku dìtských pìveckých sborù
do Chrudimi. Sjely se sbory z celého
Pardubického kraje, aby se spolu utkaly v
pìveckém souboji. V tento den soutìžilo
celkem osm sborù ve dvou kategoriích.
Výkony hodnotila tøíèlenná porota, která byla
složená ze zkušených sbormistrù. Po soutìžním
vystoupení se konal rozborový semináø, na
kterém byly udìleny rady jednotlivým sbormistrùm, jak dál pokraèovat ve své práci a jak se co
nejvíce zdokonalit. Poté následovalo vyhodnocení celého soutìžního dne. Sbor Myšáci se umístil ve
støíbrném pásmu. Na památku jsme obdrželi diplom a také fotografii z tohoto vystoupení.
Pokud byste chtìli vidìt záznam soutìžního vystoupení, naleznete ho na www.chrudimsobe.cz
v sekci AKCE – 9. dubna.
Michaela Nováková
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Škloní družina v dubnu a v kvìtnu
DOPRAVNÍ SOUTÌŽ
V týdnu od 16. do 20. dubna probìhla ve všech oddìleních školní družiny dopravní soutìž.
Obtížnost disciplín byla odstupòována podle vìku dìtí. Prvòáèci absolvovali jízdu zruènosti
na kolobìžkách a øešili dopravní situace na obrázcích. Dìti z druhé tøídy jezdily na jízdním
kole na èas a absolvovaly dopravní kvíz. Tøeťáci doplòovali kvíz a poznávali dopravní znaèky.
DEN ZEMÌ
23. dubna se uskuteènila akce Den Zemì, kterou organizoval Ekotým školy pod vedením
pí. uè. Pušové. Zapojila se i družina s výtvarnými dílnièkami z odpadových materiálù.
SPORTOVNÍ TÝDEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINÌ
Pohybu není nikdy dost, a proto jsme pro žáky ze všech oddìlení družiny zorganizovali
SPORTOVNÍ TÝDEN. Probíhal od 14. do 18. kvìtna. Na každé odpoledne jsme zaøadili jinou
disciplínu. Dìti si vyzkoušely hod kriketovým míèkem, bìh na èas, skok do dálky, hrály se
kolektivní míèové hry – kopaná a vybíjená. Zaøadili jsme i soutìže se švihadly a obruèemi.
Prùbìžnì probíhalo vyhodnocení a pøedávání drobných odmìn.
Jiøina Andrlová
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Škola v pøírodì – Hoøelec
Poslední kvìtnový týden vyjeli druháci na klimatický pobyt do Hoøelce u Seèe. Poèasí bylo
témìø letní, nezmokli jsme a pøed sluníèkem jsme se chodili schovávat hlavnì do lesa. Tam
dìti hrály rùzné hry. Házely šiškou na cíl, stavìly domeèky, hrály si na veverky a ve skupinkách
plnily úkoly. Vydali jsme se také na 2 pìší výlety - do Bojanova a na zøíceninu hradu Oheb. Celkem jsme našlapali 12 km. Cestou jsme vidìli výcvik vojákù, kteøí také soutìžili v týmech, ale
na úplnì jiné úrovni než my. Ubytování bylo skvìlé, v penzionu U Ètyølístku se o nás dobøe starali, všem nám hlavnì moc chutnalo. Vìøíme, že na tento pobyt budou dìti rády vzpomínat.

Marcela Banková
Pøírodovìdné soutìže
Dne 17. 5.2018 probìhlo v DDM Chrudim krajské kolo biologické olympiády pro žáky 8.
a 9. tøídy a odpovídajících roèníkù víceletých gymnázií. Pardubický okres zastupovali nejlepší
4 žáci a mezi nimi byl i náš Jan Hubený, který v okresním kole skonèil na pìkném 3. místì.
Nyní soutìžil s dalšími 15 vybranými v krajském kole. Soutìž byla opìt rozdìlena do 3 èástí:
testu z odborných otázek zamìøených na pohyb organismù tj. rostlin, živoèichù i pohyb èástí
bunìk, dále následovalo poznávání rostlin a živoèichù a nakonec asi nejobtížnìjší èást a tou
byl laboratorní úkol. Soutìžící museli zhotovit preparát pøíèného øezu listem, popsat pozorované objekty a odpovìdìt na rùzné záludné otázky. Výsledek našeho zástupce byl nakonec
více než úspìšný. Budoucí student støední školy zamìøené hlavnì na poèítaèe a programování
se umístil mezi 16 nejlepšími na krásném 9. místì. Proto mu blahopøejeme a vìøíme, že podobných úspìchù se doèká i v novém pùsobišti.
Dne 21. 5. 2018 probìhlo školní kolo „Pøírodovìdné poznávací soutìže“. Zúèastnilo se ho
celkem 44 žákù od 3. – 9. tøídy. Do okresního kola (v DDM Delta dne 6. 6.) mohou jet vždy
3 nejlepší z každého roèníku, u nás to bude 18 žákù, protože poslední 2 roèníky mìly malý
poèet soutìžících. Výsledky budou známy asi ve 2. polovinì èervna.
Jana Záleská
44

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

zpravodaj_cerven_2018.indd 144

25.6.2018 7:53:13

Jedeme do Žitavy
Goethe Zentrum Pardubice poøádalo 31. kvìtna zájezd do Žitavy, a protože mne jejich nabídka
zaujala, okamžitì jsem pøihlásila 6 vybraných žákyò 8. a 9. tøídy.
Mìli jsme štìstí, protože o tyto zájezdy je vždy
v Pardubickém kraji obrovský zájem a hned druhý den po zaslání nabídky do naší školy byla již
všechna místa obsazena.
Tak jsme se tedy všichni sešli ve ètvrtek ráno na
pardubickém autobusovém nádraží a vydali jsme
se na cestu do nìmecké Žitavy (Zittau), která nám
trvala 2,5 hodiny.
Po pøíjezdu do Žitavy jsme rovnou zamíøili do divadla Gerharta Hauptmanna, kde se žákù
ujala paní režisérka, a zaèal divadelní workshop. Mluvilo se samozøejmì nìmecky, ale všichni
zaèínající „herci a hereèky“ brzy ztratili obavy z neporozumìní, s pøekladem jsme jim pomáhali.
Celý workshop byl zamìøen na práci s tìlem, výrazem oblièeje; žáci si vyzkoušeli projevovat emoce beze slov, vzájemnì se poznávali, uèili se reagovat na nìmecké pokyny, nacvièovalo se také ve
skupinách. Paní režisérka následnì sjednotila všechny prvky skupin do jedné divadelní ukázky
a výsledek byl ohromující. Na všech bylo vidìt, jak je tato malá divadelní lekce bavila a zaujala.
Poté smìøovaly naše kroky za památkami Žitavy.
Pøíjemný chládek a místo pro odpoèinek jsme našli v parku s kvìtinovými hodinami s asi
4000 rozkvetlými kvìty a míšeòskou porcelánovou zvonkohrou. Po malé pauze jsme se dále
vydali do samotného historického centra, kde jsme si prohlédli radnici a Rolandovu kašnu.
V kostele sv. Jana jsme se opìt schovali pøed horkem a také jsme si pøeèetli (v nìmèinì)
zajímavosti o žitavských památkách. Vystoupali jsme na 60 m vysokou rozhlednu, ze které se
nám otevøel nádherný panoramatický výhled na Žitavu a její okolí. Z výšky jsme si ukázali pop
artovou ètvrť, která se vyznaèovala záøivými barvami a vystupujícími zvíøaty z omítky domù.
Èas nás už neúprosnì tlaèil, museli jsme tedy opustit centrum a vydat se zpìt k divadlu,
kde v 15 hodin zaèínalo pøedstavení s názvem „House at the Crossroads“, velice zajímavì
øešené pøedstavení, jejímiž hlavními aktéry bylo 40 mladých lidí (støedoškolákù) z Nìmecka,
Polska a Èech. Na pódiu se støetávaly 3 jazyky, 3 rozdílné kultury a spoleèným pojítkem byla
vìta: „Øeè je cesta….“
Emotivní vystoupení, které v nás zanechalo spoustu dojmù a otázek, bylo zakonèeno besedou s herci i režisérem tohoto pøedstavení.
Kolem 17. hodiny jsme se rozlouèili se Žitavou a vydali jsme se na cestu domù.
Podle reakcí dìvèat mohu soudit, že spoleèný den v Žitavì pøedèil jejich oèekávání a že na
nìj budou ještì dlouho vzpomínat.
Veronika Danielová
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BESEDA SE SPISOVATELKOU
V dubnu navštívila první
tøídu a obì druhé tøídy spisovatelka Markéta Vítková. Pøivezla
dìtem ukázat své knihy Dinosaurùm v patách a Pøekvapení
skøítka Modrovouska, ale hlavnì jim pøivezla pøedstavit svou
novou knihu Narozeninová
koèka. Spisovatelka pocházející
ze Sedlèan si všechny své knihy
také sama ilustrovala.
Úvodní setkání dìtí s paní
spisovatelkou bylo velmi netradièní. Dìti vìdìly, že pøijde návštìva, ale než host vstoupil
do tøídy, musely si zavázat oèi šátkem. Paní spisovatelka se krátce pøedstavila a nechala dìti
hádat, jaké má vlasy, jak je stará, co má obleèené, jak je vysoká…
Tento zvláštní úvod souvisel s pøedstavovanou knihou Narozeninová koèka, kde hlavní
hrdina – dìdeèek je nevidomý a snaží se koupit dárek pro babièku k narozeninám. K nákupu
chce využít internet, ale protože je nevidomý, požádá o pomoc své dva vnuky.
Dìti si také vyzkoušely, že vybrat dárek, když èlovìk nevidí, není vùbec jednoduché. Pouze
hmatem rozeznávaly rùzné pøedmìty. Ještì složitìjší bylo nakreslit obrázek. Dìti zaujalo prohmatat si stránku z knihy napsanou Braillovým písmem a vyzkoušet si chùzi se slepeckou holí.
Na závìr nabídla paní spisovatelka možnost objednat si její knihu i s vlastnoruèním podpisem. Èást penìz z prodeje knihy jde na konto Svìtlušky.
Andrea Pušová
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Koneènì zaèalo jaro…krásné slunné poèasí nám dovolilo zcela využívat naši krásnou zahradu,
kterou navštívili a obdivovali i rodièe s dìtmi, které se do naší školky teprve chystali k zápisu.
V den „Otevøených dveøí“ nás navštívil hojný poèet maminek, tatínkù a dìtí, prohlédli si zaøízení
naší školièky a vyzvedli si pøihlášky. Do MŠ ve školním roce 2018/2019 bylo pøijato 19 nových dìtí
a tím byla kapacita naší mateøské školy opìt zcela naplnìna.
Stalo se již tradicí, že za námi do školky pøijíždí divadla s pohádkami. Dìti se na nì pokaždé moc
tìší, tentokrát zatleskaly hercùm divadla Šeherezáda, a to konkrétnì pohádce „Zebra na pøechodu“,
kde byly dìti humorným zpùsobem seznámeny s nebezpeènými situacemi na silnici, což se nám
výbornì hodilo k zrovna probíranému tématu dopravy.
K lítosti pøedškolních dìtí probìhlo poslední, jimi tak oblíbené plavání v Kutné Hoøe. Dìti obdržely diplomy a pyšnì si je odnášely domù. Na cákání ve vodì se mohou zase tìšit budoucí pøedškoláci.
„Kino do škol“ se zajímavou a dìtmi ještì témìø neznámou velkoformátovou projekcí
s 3D efektem nás poctilo svou návštìvou s pøíbìhem „Platon - krtek objevitel“. Malinké dìti
se nejdøíve obávaly vlézt do „obrovského nafouknutého stanu“, ale po zjištìní, co krásného je
èeká uvnitø, se pøestaly bát a zcela si užívaly krásného pøíbìhu.
Všemi tak oèekávaný „Den dìtí“ probìhl v plné parádì, protože se na nìj vždy náležitì
pøipravujeme. Školní zahrada se promìnila na velké sportovištì a za nasbírané „bodíky“ následovalo udílení cen - diplomù, sladkostí a drobných dárkù. Krásné dopoledne na školní
zahradì jsme završili výbornou zmrzlou pochoutkou.
Co nás ještì èeká? Není toho málo a moc se tìšíme na:
- „Jízdu zruènosti“ za úèasti mìstské Mìstské policie Pøelouè
- Divadélko Pernštejn s pohádkou „ Jak vodník Bublina poøádal v rybníèku soutìž ve zpìvu“
- každoroènì poøádaný výlet, tentokrát s lákavým celodenním programem
„ Výlet za øemesly první republiky“ na zámek Choltice
- „Zábavnou pomoc pro dìti“, kde si dìti na svých plyšáècích vyzkouší nìkteré metody
první pomoci
- Slavnost pro pøedškoláky – než zabouchneme naposledy dveøe mateøské školy,
nastane èas louèení s dìtmi, které nastoupí po prázdninách do základní školy. Pøedvedou
svým rodièùm a blízkým program, kde se pochlubí, jak jsou šikovné a co všechno se na
toto pøedstavení nauèily.
Dìkujeme tímto všem rodièùm a pøátelùm naší MŠ za papíry na kreslení, materiál na
pracovní výchovu a všechny malé èi vìtší dary, které nám bìhem roku vìnovali.
Kolektiv zamìstnancù MŠ v Øeèanech nad Labem pøeje všem krásné léto, prázdniny
a zaslouženou, proslunìnou dovolenou.
Lenka Fidlerová
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