ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí spoluobèané,
léto máme za sebou a blíží se podzimní dny. Letošní léto bylo
plné slunce, ale bohužel i sucha a tak nìkteøí z vás doslova bojovali z vodou. Tento trend bude s nejvìtší pravdìpodobností pokraèovat a tak jediné, jak nad ním vyzrát, bude zadržování vody.
Kdo máte tu možnost, co nejvíce zadržujte vodu z vašich støech
a využívejte ji k zalévání. Byla by škoda, kdyby skonèila nevyužitá
v kanalizaci. Na úrovni obce se na boj se suchem také chystáme.
Již pøipravujeme podklady pro komplexní pozemkové úpravy, jejichž koneèným efektem by mìlo být zadržení vody v krajinì. Naším cílem je obnovit staré
rameno Labe v Labìtínì a to propojit s Labeckým rybníkem. Zlepšila by se tak prùtoènost
všech našich rybníkù, které na sebe vzájemnì navazují a tím by se zvýšila i hladina vody ve
vašich studních. Nebude to jednoduché, ale s pomocí projektantù pro vodní díla a našeho
spolku rybáøù se nám urèitì povede tento nešvar alespoò z èásti odstranit. I na státní úrovni
se již chystají dotace pro zadržování vody v krajinì a tak chceme být vèas pøipraveni.
Poèasí bez deštì mìlo však jedno pozitivum, nekomplikovalo nám stavbu místních komunikací a chodníkù v lokalitì Za Borkem, kde až do konce záøí probíhala výstavba. Dìkuji
mnohokrát obyvatelùm z této èásti obce za jejich shovívavost a trpìlivost. Bylo hodnì prachu,
více hluku, ale jsem ráda, že to máme vše za sebou a už nás èeká jen osázení ostrùvkù kvìtenou a zútulnìní celého prostøedí. Dojde i k citlivému proøezu vzrostlých stromù odbornou
osobou, abychom zajistili bezpeènost pøi vìtším povìtøí. Vzrostlé stromy jsou krásným doplòkem, který zároveò tvoøí pøirozenou bariéru zelenì pøed prachem z pole a tak dojde jen k jeho
mírné rekultivaci.
Bìhem letních prázdnin jsme také nechali vymìnit okna u haly v tìlocviènì, o kterých
víme, že se plánované pøestavby tìlocvièny nijak nedotknou. V tomto pøípadì stále èekáme
na dotaèní titul, který by nám zajistil dofinancování pøístavby a pøestavby tìlocvièny, která by
mìla zahrnovat jak novou místnost pro gymnastiku, tak i šatny, sociální zázemí a kabinety pro
náèiní. Samozøejmì zateplení celé budovy a její propojení se základní školou bude souèástí.
Pøestavba v tomto rozsahu je však v øádu dvou desítek milionù a to bohužel není v silách obce
zaplatit ze svého rozpoètu bez pøispìní dotace. Nebudeme tedy populisticky slibovat pøesné
termíny, kdy k pøestavbì tìlocvièny dojde, místo toho udìláme vše proto, aby se nám v co
nejkratším èasovém horizontu povedlo pøipravit projektovou dokumentaci a sehnat peníze.
Zvìtšení kapacity tìlocvièny nejen pro naše žáky, ale i volnoèasové aktivity našich sportovních
spolkù je pro nás velmi dùležité.
V záøí také probìhla oslava 100 let založení Èeskoslovenska, ze které vám ve zpravodaji
pøinášíme pár fotografií. A pokud se zadaøí, budeme pro vás po volbách chystat vánoèní rozsvícení stromu, které se bude konat v sobotu 1. prosince.
Stejnì tak, jako konèí mé úvodní slovo v tomto zpravodaji, konèí už naše druhé volební
období. Chtìla bych vám všem podìkovat, že jsem mohla 8 let vést obec, která je mým i vaším
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domovem a musím øíci, že i když bylo za tu dobu hodnì tìžkých chvil, stále mì ta práce pro
nás moc baví a tak budu ráda, když vaši dùvìru dostaneme i nadále. Dìkuji všem zastupitelùm obce, za výbornou dosavadní spolupráci, která nesla díky svému bezchybnému prùbìhu
své ovoce a mohli jsme tak spoleènì zrealizovat naše plány a vize.
Milí øeèanští a labìtínští, pøeji vám šťastnou ruku pøi volbách a naší obci takové zastupitelstvo, které bude naši obec i nadále rozvíjet a posouvat zase o kousek dopøedu.
Krásné podzimní dny vám všem…

Ing. Michaela Matoušková, MPA, starostka obce
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 6/2018 ze dne 27.6. 2018
Podíl na nákladech protidrogového vlaku pro žáky ZŠ
Paní starostka informovala o dohodnuté možnosti pøistavení protidrogového vlaku v Pøelouèi
ve spolupráci s Charitou Pøelouè a pøelouèskými základními školami. Z naší ZŠ by tento projekt mìlo navštívit 77 žákù z druhého stupnì. Náklady byly rozpoèítány dle celkového poètu
žákù, a na naší obec vychází pøíspìvek na 19 000 Kè.
Projekt Protidrogový vlak slouží zejména jako prevence pro žáky základních škol a veøejnost
proti užívání drog.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje podíl na nákladech projektu Protidrogového vlaku pro 77 žákù Základní školy v Øeèanech nad Labem ve výši 19 000 Kè od provozovatele
projektu Nadaèní fond Nové Èesko, Praha.
Žádost o opravu sociálního zaøízení dìtského oddìlení praktického lékaøe
Pøedsedající dále informovala o žádosti paní doktorky Hlaváèkové na opravu vlhkého zdiva
v sociálním zaøízení její ordinace v Obecním domì a dále zaøizovacích pøedmìtù WC.
Na kompletní opravu tohoto sociálního zaøízení byly získány cenové nabídky na zednické
a obkladaèské práce (výmìna stoupaèek, oprava zdiva, rozvody atd.) ve výši do 70 000 Kè.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje opravu sociálního zaøízení, vèetnì rozvodù
a zaøizovacích pøedmìtù za cenu do 70 000 Kè.
Schválení plánu rozvoje sportu
Paní starostka informovala o vytvoøeném Plánu rozvoje sportu v obci na období 2018 až
2024, který byl projednáván na minulém zastupitelstvu obce a který je dle zákona nutné
vytvoøit, schválit do konce èervna tohoto roku. Tento otevøený dokument sumarizuje souèasný
stav pro sportovní èinnost v obci a dále poskytuje výhled a rozvoj sportu na budoucí období.
Plán rozvoje a sportu vytvoøila starostka obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje Plán rozvoje sportu na období 2018-2024.
Rozhodnutí o pøedkupním právu k pozemkùm 64/41 a 64/42 k. ú. Labìtín
Paní starostka seznámila všechny pøítomné se zmìnou, která nastala u dotèených pozemkù,
které byly prodány v minulosti za úèelem stavby rodinného domu, avšak souèasný vlastník
bohužel stavbu nemùže realizovat. Obec na tyto pozemky má zpìtné pøedkupní právo pøi
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nerealizaci stavby do urèitého termínu.
Nicménì se našel zájemce o nákup pozemku a realizaci stavby v této lokalitì. Proto pøi zachování kupní ceny pøi minulém odprodeji s doplacením pouze nákladù za zøízení inženýrských
síti se obec vzdá svého pøekupního práva a pozemek bude prodán druhému zájemci.
Pøi nedodržení dohodnutých podmínek bude obec své pøedkupní právo uplatòovat.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje nevyužití pøedkupního práva k pozemkùm è.
64/41 a 64/42 v k.ú. Labìtín za pøedpokladu, že souèasný majitel prodá pozemek za stejnou
cenu, za kterou pozemek od obce zakoupil, maximálnì s navýšením o prokazatelnì zaplacené náklady na zøízení inženýrských sítí. V pøípadì, že by souèasný majitel pozemek prodával
za cenu vyšší, obec tímto své pøedkupní právo uplatní. Návrh kupní smlouvy bude pøedložen
obci pøed jejím podpisem a je závazný pro vklad do katastru nemovitostí.
Diskuse, rùzné
Paní starostka dále informovala o situaci vzniklé pøi projednávání projektové dokumentace
pro rekonstrukci místní komunikace Na Raèanech, která se konala již dvakrát. Nìkteøí obèané
nesouhlasí s výstavbou komunikace, neboť jim nevyhovuje její šíøka 3,75 m. Ta je bohužel
limitována uložením sítí pod komunikací, které vzhledem k omezenému prostoru není možno
pøeložit tak, aby byly dodrženy dostateèné odstupy od jednotlivých sítí. Dosud jsou nìkteré ze sítí uloženy pod zeleným pásem a nemají dostateèné krytí pod vozovku. Pøeložka èi
speciální stavební úprava nad nedostateènì krytou sítí, by byla velmi nákladná a vzhledem
k délce místní komunikace a jejímu využití, by byly náklady neúmìrné a jejich vynaložení
nehospodárné. Pøedsedající bude dál s obèany jednat, ale ze strany zastupitelù zaznìlo, že by
se mìlo vyhovìt názoru vìtšiny majitelù nemovitostí v dotèeném místì. Paní starostka tedy
zjistí koneèná stanoviska majitelù nemovitostí pøipojujících se k této komunikaci a dle toho
buï projekt zastaví èi nechá zpracovávat dál, dle podepsané smlouvy. Pøedsedající zároveò
upozornila na nebezpeèí prùtahù, kdy je s projektantem sepsaná smlouva o dílo na dodání
projektové dokumentace a datum pøedání díla, který by mohl být narušen.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 7/2018 ze dne 25. 7. 2018
Prodej pozemku p. è. 669/13 v k. ú. Øeèany nad Labem dle vyvìšeného zámìru
Paní starostka dále informovala všechny pøítomné o vyvìšení zámìru prodat uvedený pozemek v minulém mìsíci.
Bìhem této lhùty se pøihlásil k odprodeji pouze pan S. jako uživatel pozemku. Proto je možné
dle vyvìšeného zámìru pozemek prodat.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje prodej pozemku p. è. 669/13 v k. ú. Øeèany nad
Labem o výmìøe 204 m2 za cenu obvyklou dle Znaleckého posudku è. 1390-002/2017 za
4
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pozemky zahrady ve výši 210 Kè/m2 panu T.S. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí
bude hradit kupující.
Projednání výstavby MK Na Raèanech v Labìtínì
Pøedsedající informovala o pokraèujícím jednání s obyvateli ulice Na Raèanech v Labìtínì.
Zastupitelstvo schválilo již v minulém roce zadání tvorby projektové dokumentace pro rekonstrukci této ulice umístìné na p.è. 462/6 a p.è. 462/5. Pøi projednávání studie návrhu zadání
projektové dokumentace za úèasti paní starostky, projektanta a obyvatel øešené lokality, nìkteøí vyjádøili nesouhlas s takto pøedstavenou studií, kdy z jejich pohledu nejvìtším problém
byla navržená šíøe komunikace (navržena šíøe 3,75 m projektantem, souèasný stav 3,40 m)
a výška obrubníkù. Podnìt k rozšíøení komunikace na 4,5 m a snížení obrubníkù byl vznesen
zástupci obyvatel, která byla pro jednomyslnost názoru doložena povìøením spolupodpisu
vlastníkù sousedících nemovitostí.
Takovéto rozšíøení by ale v praxi znamenalo pøeložení stávajících inženýrských sítí, tak aby
nevedly pod komunikací (plyn, telekomunikace). Navrhovaný stav však dle prostorové normy
ÈSN 73 6005 nevyhovuje a její nedodržení by vedlo k zamítnutí podání takto vyhotovené
projektové dokumentace již v povolovacím øízení u stavebního úøadu. Úvaha o pøekládku
jedné inženýrské sítì dle propoètù vyjde na 5000 – 7000,-Kè/bm, což pøi potøebné délce
komunikace èinní cca 1 mil.,- Kè. Vzhledem k rozpoètu pøedpokládaných nákladù na tuto komunikaci i poètu obsluhujících nemovitostí, je tento náklad vyhodnocen jako neekonomický
a nehospodárný náklad navíc.
Uložení veškerých inž. sítí v této ulici, která obsluhuje pouze nìkolik nemovitostí, prakticky
neumožòuje vìtší rozšíøení plánované vozovky než projektantem navržené. Komunikace je
tedy navrhována v šíøi 3,75 m s výhybnou v protismìru s nutností zohlednìní všech inž. sítí
technického vybavení.
Na tomto jednání obecního zastupitelstva byla pøítomna vìtšina obyvatel a majitelù nemovitostí v této lokalitì. Pøed jednáním zastupitelstva probíhalo také jednání s obyvateli, pøedsedou stavebního výboru a paní starostkou pøímo na místì v dotèené ulici, kde došlo k fyzickému pøemìøení nìkterých na venku vyznaèených inž. sítí pro potvrzení správnosti dostupných
podkladù se zákresy inž. sítí, které mìl projektant pøi tvorbì studie k dispozici.
Vyznaèením v terénu na uvedené komunikaci byly vytyèeny ty inženýrské sítì, jejichž správci
byly ochotni tuto vìc udìlat zdarma a vèas (plyn, vodovod). Ostatní sítì (Cetin) v souèasnosti
vyznaèeny v terénu nejsou (je to za poplatek a èasovì je to i nedostupné). Spoleènost Cetin
však disponuje a poskytla geodetické zamìøení sítì v této lokalitì, takže není pochyb o jejich
správnosti zákresu v projektové studii a zohlednìní v prostorovém uspoøádání.
Pøedseda stavebního výboru pøednesl pøehlednì všechny dosud zjištìné poznatky a informace
i s uvedením zdrojù ovìøení (informace získané od projektanta studie, informace pøímo z
normy pro prostorové uspoøádání sítí, i potvrzení závìrù od nezávislého projektanta, který se
vyjádøil ve stejném duchu správnosti postupu pøi tvorbì projektové studie).
Poté paní starostka vyzvala všechny pøítomné obyvatele k vyjádøení svých námitek. Námitky
pro realizaci a pokraèování v PD mìli pan F. (snížení obrubníkù na minimální výšku, odvod
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vody z komunikace do kanalizace èi do struhy), paní Š. (návrh na nové výbìrové øízení, vypsání nového projektového zámìru, šíøka komunikace min. 4,5 m) a pan N. (požadavek na volný
prùjezd se zemìdìlskou technikou na pole, jako jedinou pøístupovou komunikací).
Paní starostka pøislíbila, že s projektantem projedná zøízení odstavné plochy na konci slepé
ulice, která by mohla sloužit jako manipulaèní plocha pro vozidla zde stojící, aby nebránily
prùjezdu na pole. Dále potvrdila, že do projektu bude zapracována výška obruby max. 6 cm,
což je minimální hodnota vyplývající z povinnosti oddìlení komunikace pro nevidomé. Provìøí
taktéž odvodnìní do místní strouhy, ale pøedpokládá, že tomu tak bude, neboť v souèasnosti
zde dešťová kanalizace ústí.
Po diskuzi a zvážení všech argumentù vyzvala paní starostka všechny pøítomné obyvatele v
této lokalitì k podpisu, zda souhlasí èi nesouhlasí s pokraèováním tohoto projektu po zapracování dohodnutých pøipomínek. Všichni pøítomní obyvatelé nakonec podepsali souhlas s
pokraèováním projektu kromì paní Š..
Na otázku paní starostky, jestli mùže paní Š. sdìlit relevantní a podložený dùvod proè nesouhlasí, paní Š. odpovìdìla, že takový dùvod nemá. Vyjádøila pouze své vlastní pochybnosti,
výše zmínìné.
Pùvodní usnesení zastupitelstva zahrnující výstavbu komunikace Na Raèanech tedy zastupitelstvo mìnit nebude, neboť pro výstavbu je vìtšina obyvatel.
Dodatek è. 1 ke Smlouvì o dílo na zhotovení projektu è. 325/18
Vzhledem k projednávání pøedchozího bodu a zdržení, které bylo zpùsobeno nesouhlasem
obèanù a konáním dalších doplòujících schùzek a ovìøování informací, je nutné posunutí
termínu dokonèení projektové dokumentace. Projektové práce byly vzhledem k nejasnosti
výstavby komunikace v ul. Na Raèanech pozastaveny a projektová kanceláø více než mìsíc
nemohla na práci pokraèovat. Bylo nutné sjednocení názoru majitelù dotèených nemovitostí
a dle výsledku nové rozhodnutí zastupitelstva. Dodatek pøíslušné smlouvy obsahuje posunutí
termínu o jeden mìsíc a dále stanovení termínù dalších èástí projektové dokumentace, které
bude tøeba doložit v pøípadì žádosti o dotaci.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zmìnu termínu dodání díla dle Smlouvy o dílo
na zhotovení projektu è. 325/18 na akci „Labìtín – ul. Obráncù míru a Na Raèanech, Rekonstrukce MK“ následovnì: projektovou dokumentaci pro stavební povolení do 31. 10. 2018,
projektovou dokumentaci pro žádost o dotaci vèetnì rozpoètu do 15. 12. 2018, projektovou
dokumentaci pro výbìr zhotovitele a provádìcí dokumentaci do 2/2019.
Zpracování žádosti o dotaci ze SFDI na výstavbu chodníku
Pøedsedající informovala o možnosti podání žádosti k získání dotace pro výstavbu chodníku
na ulici 1. máje smìrem ke sportovištím ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Výzva je
tentokrát vyhlášena døíve, než obvykle, je tedy tøeba rychlého jednání.
Celkem byly osloveny tøi firmy, z nichž pouze jedna je schopna podat žádost pro specifické
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požadavky SFDI, a to firma PRODIN Pardubice. Žádost o dataci je tøeba podat již v prùbìhu
øíjna 2018. Projektant byl zároveò požádán o rychlejší vypracování projektové dokumentace,
aby mohlo dojít ke stavebnímu povolení. Územní rozhodnutí již bylo vydáno.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zpracování žádosti o dotaci, administraci akce
a ZVA ze SFDI na výstavbu chodníku podél ul. 1. Máje ke sportovišti od firmy PRODIN a.s.,
Pardubice za èástku 38 115 Kè vèetnì DPH.
Zadání inženýrsko-geologického prùzkumu k výstavbì kanalizace
Paní starostka informovala o zadání vypracování geologického prùzkumu pøed vyhotovením
projektové dokumentace pro kanalizaci v lokalitì Øeèany – Západ.
Firmu doporuèil zpracovatel PD. Tento prùzkum je nutno provést pøed vypracováním vlastní
projektové dokumentace pro získání reálných podmínek k danému podloží, které budou pozdìji zohlednìny v projektu.
Usnesení:
Zadání zpracování inženýrskogeologického prùzkumu (vrtané práce, práce geologa, laboratorní rozbory) k I. etapì kanalizace Øeèany nad Labem – Západ od firmy GLOBAL-GEO s.r.o.,
Hradec Králové za èástku 31 339 Kè.
Demontáž a montáž prvkù dìtského høištì a jejich doplnìní
Pøedsedající informovala o nabídce firmy Høištì hrou, která zahrnuje demontáž a montáž
stávajících prvkù dìtského høištì na nové místo u ZŠ. Dále je zde možnost doplnìní stávajících prvkù o dva nové lanové prvky. Firma již zajišťuje revize pro prvky dìtských høišť v obci.
Pøesunuté dìtské høištì by sloužilo v dobì vyuèování i pro ŠD pøi ZŠ.
Na stávající místo u starého fotbalového høištì byla nabídnuta nová street workoutová sestava pro obèany starší 15 let. Pøesunutí stávajícího dìtského høištì a vytvoøení høištì pro
teenagery bylo již døíve schváleno. Realizace bude do konce roku 2018.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zadání demontáže a montáže hracích prvkù z
dìtského høištì u fotbalového høištì na nové dìtské høištì do areálu ZŠ firmou Høištì hrou
s.r.o. za 43 500 Kè plus DPH, dále doplnìní dvìma hracími prvky Lanový mostek a Lanový
pøechod za cenu 37 014 Kè vèetnì DPH, montáže a dopravy.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje na pùvodní místo u fotbalového høištì zakoupení Street
workoutové sestavy pro vìkovou skupinu nad 15 let za cenu 168 697 Kè vèetnì DPH, montáže a dopravy.
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Diskuse, rùzné
Paní Popková informovala o stížnostech na zvýšení dopravního provozu v ulici Luèní. Auta si
zde zkracují prùjezd obcí smìrem na Kladruby nad Labem. Proto bylo dohodnuto projednání
o osazení znaèkou Prùjezd zakázán.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje podání žádosti na dopravní odbor Mìsta Pøelouèe, ke stanovení dopravního znaèení v ul. Luèní dopravní znaèkou B32 – prùjezd zakázán.
Dále paní Popková informovala o pøeplnìném kontejneru u prodejny Jitøenka, kontejnery
využívá i místní firma, která by dle zákona o odpadech mìla likvidovat odpad ve svých nádobách. Pøedsedkynì poøádkového výboru paní Blažková bude informovat firmu o povinnosti
odpadového hospodáøství, aby nedocházelo k plnìní kontejnerù prùmyslovými odpady a tyto
mohly být využívány obèany obce.
Velitel JPO3 p. Urlich pøednesl zprávu o èinnosti za poslední období. Momentálnì již po druhé
byla provizornì opravena vyvaøením nádrž hasièského auta, která tekla. Do budoucna je tøeba
poèítat s tím, že pokud by nádrž znovu tekla, musela by se poøizovat nová, což je odhadem
náklad cca 250 tis. Kè.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 8/2018 ze dne 29. 8. 2018
Revokace bodu è. 1) písm. i) usnesení è. 6/2018 a návrh nového øešení k pøestupkové komisi
Pøedsedající seznámila pøítomné s posledními zjištìnými skuteènostmi k pøípadnému zøízení
pøestupkové komise v obci a možného øešení pøestupkù v obci.
V souèasnosti je k dispozici nabídka mìsta Pøelouè na øešení pøestupkù, kdy za vyøešený
pøestupek by obec platila 2 000 Kè, za odložený pøestupek pouze 500 Kè. Tato nabídka je
po zvážení poètu øešených pøestupkù za rok a pøípadných poèáteèních nákladù za zøízení
pøestupkové komise výhodná, a prozatím tedy bude zøízení pøestupkové komise pøímo v obci
odloženo.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje revokaci bodu è. 1/ písm. i) usnesení è. 6/2018.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje výpovìï veøejnoprávní smlouvy o výkonu pøenesené pùsobnosti na úseku pøestupkù podle ust. § 63, zák. è. 128/2000 Sb. v platném znìní
uzavøenou dne 5. 2. 2003 s Mìstem Chvaletice a uzavøení veøejnoprávní smlouvy o výkonu
pøenesené pùsobnosti s Mìstem Pøelouè s úèinností od 1. 1. 2019, kdy úhrada za pøestupek
ukonèený v rámci øízení o pøestupku vydáním rozhodnutí (vèetnì usnesení o zastavení vìci),
pøíkazu èi ukonèené uložením správního trestu bude èinit 2000 Kè za pøestupek. V pøípadì
pøestupku ukonèeného formou odložení bude úhrada èinit 500 Kè za pøestupek.
8
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Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2019
Paní starostka dále informovala všechny pøítomné o podání žádosti o dotaci z Programu
obnovy venkova Pardubického kraje, která je podávána každoroènì.
Pøípadná dotace v tomto pøípadì a pro rok 2019 bude sloužit ke zøízení pryžových dopadových ploch na dìtském høišti v Labìtínì èi popø. na novém dìtském høišti v areálu Základní
školy.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2019 na zøízení pryžových dopadových ploch na dìtském
høišti v Labìtínì a pøípadnì novém høišti v areálu ZŠ.
Kupní smlouva na nákup pozemku st. p. è. 54, na nìm stojící stavby a pøíslušenství
Paní starostka dále informovala o stavu øešení nákupu pozemku a nemovitostí areálu firmy
STØECHA. Kupní smlouva byla pøipravena právníkem, zkontrolována a je tedy možno ji podepsat.
Podle smlouvy bude areál zaplacen ve dvou splátkách a pøedán do konce roku 2019.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje uzavøení kupní smlouvy na nákup pozemku st.
p. è. 54 vèetnì stavby è. p. 2 a pøíslušenství v k. ú. Øeèany nad Labem od firmy STØECHA
s.r.o. za cenu 3 000 000 Kè, kdy první èást kupní ceny ve výši 1 000 000 Kè bude uhrazena
do 31. 1. 2019 a zbývající èást kupní ceny ve výši 2 000 000 Kè bude uhrazena do 31. 10.
2019. Prodávající je povinen areál vyklidit a pøedat nejpozdìji do 31. 12. 2019.
Žádost o dotaci z Ministerstva prùmyslu a obchodu na Veøejné osvìtlení
Pøedsedající informovala o stavu øešení rekonstrukce veøejného osvìtlení v obci. První etapa
revitalizace vèetnì zvláštního nasvícení pøechodù pro chodce je již v øešení, a pro zmínìnou
dotaci na realizaci rekonstrukce je nutno zajistit energetický audit.
Nabídku pro zpracování žádosti v daném termínu stihla podat pouze jedna firma.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje podání žádosti o dotaci na veøejné osvìtlení
z programu EFEKT z Ministerstva prùmyslu a obchodu.
Zadání vypracování žádosti o dotaci na veøejné osvìtlení
Po schválení podání žádosti bylo následnì projednáno i zadání vypracování žádosti o dotaci
vèetnì potøebného energetického auditu a realizaci výbìrového øízení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje uzavøení smlouvy na zpracování žádosti o dotaci
na veøejné osvìtlení z programu MPO EFEKT 2018 vèetnì souèinnosti pøi realizaci resp.
zpracování zadávacího (výbìrového) øízení za cenu 120 000 Kè bez DPH od firmy Ing. Tomáš
Ruprich, Hradec Králové. Úhrada bude provedena dle jednotlivých úkonù ve splátkách. Dále
OZ schválilo vypracování energetického auditu potøebného pro podání žádosti o dotaci od
firmy Profesionálové, a.s. za cenu 41 300 Kè bez DPH.
Žádost o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova na rekonstrukci místní komunikace
ul. Na Raèanech a slepé ul. Obráncù míru v Labìtínì
Pøedsedající informovala o pokraèování práce na projektové dokumentaci k rekonstrukci místních komunikací v Labìtínì Na Raèanech a slepé ulice Obráncù Míru po vyøešení situace po
stížnostech obèanù ulice Na Raèanech.
Pro realizaci tohoto projektu je tøeba zažádat o finanèní dotaci.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy
a rozvoje venkova 2019, DT5 – Podpora obnovy místních komunikací na rekonstrukci MK
Na Raèanech a slepá ul. Obráncù míru v Labìtínì.
Zadání vypracování žádosti o dotaci na rekonstrukce místních komunikací
V rámci projednávání pøedchozího bodu bylo projednáno i zadání vypracování pøíslušné
žádosti o dotaci.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje uzavøení smlouvy na zpracování žádosti o dotaci
na obnovu místní komunikace ul. Na Raèanech a slepá Obráncù míru v Labìtínì z dotaèního titulu DT5 – Podpora obnovy místních komunikací s firmou Ing. Tomáš Ruprich, Hradec
Králové za cenu celkem 50 000 Kè bez DPH. Úhrada bude provedena dle jednotlivých úkonù
ve splátkách.
Plán financování obnovy kanalizace
Pøedsedající informovala o vypracování a aktualizaci plánu financování obnovy kanalizace
v obci na období 2018 až 2027, který je zpracován dle pøíslušné vyhlášky.
Pro nejbližší období, tedy rok 2019, je naplánována èásteèná rekonstrukce a opravy obecní
ÈOV.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje plán financování obnovy kanalizace.
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Podmínky pro vydražení pozemkù do vlastnictví obce
Pøedsedající informovala o plánované dražbì pozemkù 327/1, 549/24, 550/3, 550/4, 550/6,
551/12 a 731 v areálu MŠ vlastnìné soukromou spoleèností v insolvenci.
Pro tuto dražbu byly dohodnuty základní podmínky úèasti a maximální výše navrhované ceny
za dražené pozemky.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. povìøuje starostku obce Ing. Michaelu Matouškovou, MPA
k úèasti na dražbì a ke všem právním úkonùm vztahujícím se k vydražení nemovitých vìcí
zapsaných na LV è. 76 v k.ú. Øeèany nad Labem a to st. 327/1, 549/24, 550/3, 550/4, 550/6,
551/12 a 731 do majetku Obce Øeèany nad Labem, IÈO: 00274208. Zastupitelstvo obce
povìøuje starostku obce k podání dražební jistoty ve výši 30 000 Kè a k postupu dražby uvedeném v dražební vyhlášce è.j. 1329689/18/2801-80542-603574. Jako maximální možný
pøíhoz, tedy vydraženou cenu pøedmìtu dražby stanovuje výši 300 000 Kè.
Projednání nepovoleného zásahu do obecního pozemku nájemcem
Pøedsedkynì výboru pro životní prostøedí dala na doplnìní bod projednání zásahu do obecního pozemku, kdy je jímána voda do velké nádrže a z ní je zaléváno høištì. Sdìlila, že si není
vìdoma toho, že by se tento bod na zastupitelstvu obce projednával. Pøedsedající sdìlila, že
obec nebyla informována o zámìru a o povolení realizace nebylo nájemcem požádáno. Vedle starého fotbalového høištì byl bez øádného projednání, schválení a stavebního povolení,
zøízen vrt na èerpání vody pro závlahu nového fotbalového høištì na obecním pozemku bez
vìdomí vlastníka, tedy obce.
Pøedsedkynì výboru pro životní prostøedí sdìlila, že se na ni obracejí obèané se stížností, kdo
toto dílo povolil v dobì, kdy je velké sucho a lidé mají problémy s èerpáním vody z vlastních
studní a žádají prošetøení celé situace. Následnì probìhla diskuse, jaký zvolit postup. Zalévání
høištì je ve veøejném zájmu, avšak se musí postupovat velmi citlivì vzhledem k suchu, které
panuje. Protože jde o odbornou záležitost, zastupitelé navrhují, aby se k této problematice odborným posudkem vyjádøil vodoprávní odbor Mìsta Pøelouèe spolu s odborem životního prostøedí. Zároveò bylo konstatováno, že nájemce svým jednáním porušil nájemní smlouvu, která
bude muset být z objektivních dùvodù vypovìzena. V nájemní smlouvì byly shledány další
závažné nedostatky, které je tøeba formálnì napravit. Zastupitelstvo proto povìøilo starostku
obce k jednání se zástupci organizace SK Øeèany nad Labem 1920, jako nájemce, kde budou
vyzváni k okamžité nápravì stavu legalizací nepovolených staveb a doložením odborných
posudkù. Dále bude projednán nový rozsah nájemní smlouvy, kdy budou sportovnímu klubu
pronajímány jen ty pozemky a nemovitosti, které ke své èinnosti využívá. Kabiny u antuky
a s tím spojený pozemek bude nabídnut TJ Sokol, která ho dosud využívá, ostatní veøejné
prostranství èi budova bývalé hospody, budou pod správou obce. Zastupitelstvo má zájem
budovu bývalé hospody za starým høištìm opravit a pronajímat ji k oslavám a soukromým
akcím pro obyvatele obce.
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje podání výpovìdi nájemní smlouvy ze dne 28.
1. 2009 mezi Obcí Øeèany nad Labem jako pronajímatelem a Sportovním klubem Øeèany
nad Labem 1920 jako nájemcem, dle èl. 5, bodu 4. a to okamžitou výpovìdí z dùvodu
provedení stavebního zásahu na pozemku p. è. 337/6 bez souhlasu obce a bez stavebního
èi obdobného povolení. Nájemce tak s pozemkem nakládal neoprávnìnì a tím se dopustil
chování v rozporu s legislativními pravidly a uzavøenou nájemní smlouvou. Zastupitelstvo
obce zároveò povìøuje starostku obce k jednání o nápravì tohoto stavu a k výzvì k okamžité legalizaci èerné stavby. Zároveò vyžaduje stanovisko odboru vodoprávního a odboru
životního prostøedí Mìsta Pøelouè, jako správního orgánu, k problematice jímání vody pro
úèely zavlažování fotbalového høištì.
Diskuse, rùzné
Dále paní starostka informovala, že realizace stìhování pùvodního a vybudování dìtského
høištì v areálu ZŠ je objednána a probìhne v øíjnu tohoto roku.
Pan Záøecký, jednatel bezpeènostní agentury Warrior security, pøednesl zprávu o èinnosti
obecní stráže v obci za období od zaèátku spolupráce do souèasnosti:
- kontrolní èinnost byla sjednána po dobu 24 hod./kalendáøní mìsíc za celkovou èástku 6 000
Kè, z toho ve školním roce 10 hod. kontroly na pøechodu pro chodce na køižovatce a 14 hod.
v pøevážnì podveèerních a veèerních hodinách v celé obci
- za uvedené období bylo øešeno:
45 pøípadù požívání alkoholu na veøejném prostranství (mladiství, domluva obecnímu prodejci atd.)
37 pøípadù volného pobíhání psù v obci (procházky bez vodítka, otevøené branky, odchyt
zatoulaného psa atd.)
21 pøípadù rušení noèního klidu (nádraží atd.)
2 pøípady poskytnutí první pomoci
32 pøípady jízdy na kole bez pøilby a osvìtlení v noèních hodinách
2 pøípady upozornìní na podomní prodej
èastá upozornìní na špatné parkování
Èlenové obecní stráže se snažili pùsobit zejména preventivnì a vzniklé situace byly vyøešeny
pøevážnì domluvou. Cílem je postupné zlepšení bezpeènosti v obci, snížení poètu vzniklých
pøestupkù a zejména preventivní pùsobení v této oblasti.
Úplný výèet bodù z jednání zastupitelstva obce najdete na webových stránkách obce.
Zde byly redakcí vybrány jen nejdùležitìjší body.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Oznámení volièùm o dobì a místu konání voleb
do Zastupitelstva obce Øeèany nad Labem
ve dnech 5. a 6. øíjna 2018
v obci Øeèany nad Labem
V souladu s ustanovením § 29 zákona è. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
i n f o r m u j i v o l i è e,
že volby do Zastupitelstva obce Øeèany nad Labem se uskuteèní
v pátek 5. øíjna 2018 v dobì od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 6. øíjna 2018 v dobì od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb
- ve volebním okrsku è. 1 Øeèany nad Labem
je volební místnost se sídlem: zasedací místnost Obecního úøadu, 1.máje 66, Øeèany nad Labem
pro volièe s trvalým pobytem na území tohoto volebního okrsku, jehož území je vymezeno
na katastrální území Øeèany nad Labem.
- ve volebním okrsku è. 2 Labìtín
je volební místnost se sídlem: kulturní místnost, Obráncù míru è.p.7, Labìtín pro volièe
s trvalým pobytem na území tohoto volebního okrsku, jehož území je vymezeno na katastrální
území Labìtín.
Volièùm – obèanùm Èeské republiky bude umožnìno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního obèanství Èeské republiky platným obèanským prùkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem Èeské republiky anebo cestovním prùkazem.
Volièùm – obèanùm jiného èlenského státu Evropské unie bude umožnìno hlasování po
prokázání jejich totožnosti a státního obèanství jiného èlenského státu Evropské unie, a to
prùkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o pøechodném pobytu na území
Èeské republiky.
Hlasovací lístky budou volièùm dodány do domácností nejpozdìji v úterý 2. øíjna 2018, ve
dnech voleb voliè mùže tyto obdržet i ve volební místnosti.
Ing. Michaela Matoušková, MPA
starostka obce
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PŘESTAVBA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
Dìtská høištì v Øeèanech doznají bìhem øíjna zmìny. Prvky z dìtského høištì u starého
fotbalového høištì se pøesunou do areálu ZŠ, kde budou mít malé dìti vìtší prostor pro hraní
i sportování a dìtské høištì budou moci využívat i dìti bìhem školní družiny. Høištì tak bude
více využívané a rodièe zde budou mít i dostatek prostoru pro posezení, popovídání a nebudou se muset bát, že jim dìti vbìhnou na silnici. Na toto nové dìtské høištì obec zakoupila
ještì další dva prvky a to lanový pøechod a lanový most. Dìtské høištì pak bude prùbìžnì
doplòováno dle pøání rodièù. Neváhejte tedy øíci své návrhy, jaké hrací prvky byste si ještì
pøáli. Vaše nápady prosím sdìlte na Obecním úøadì nebo pøímo starostce obce.
U starého fotbalového høištì vyroste bìhem øíjna velká workoutová sestava, kterou jsme se
snažili doplnit spíše pro starší a dospìlé, kteøí se zde èasto zastavují. Nemusíte se však bát, že
by si malé dìti napø. pøi fotbalovém zápase nemìly kde hrát. Vedle nového fotbalového høištì
bude postupnì vybudováno nové dìtské høištì, které vám bude pøi zápasech blíž. Bohužel
není vhodné spojovat dìtské a workoutové høištì, neboť pak by musely být drahé dopadové
plochy øešeny pod obìma høišti. Pokud høištì takto rozdìlíme a dáme je od sebe trochu dál,
tak budou dopadové plochy povinné jen u vyšších prvkù dìtského høištì.
Také høištì v Labìtínì bychom ještì rádi doplnili o hrací prvky v pøíštím roce, než zde
zapoèneme práce na nových dopadových plochách z pryže. Stejným zpùsobem budeme øešit
další plochy høišť, které to budou vyžadovat. Protože se ale jedná o velmi nákladnou záležitost, bude tak docházet postupnì.
Milí rodièe, pokud máte zájem podílet se na výbìru hracích prvkù na naše høištì v obou
obcích, moc rádi vaši aktivitu uvítáme. Staèí se spojit s vedením obce, které vaše návrhy
pøedloží zastupitelstvu ke schválení. Budeme se tìšit na vaše nápady.
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STAROSTA NENÍ JEN ÚŘEDNÍK
Konèí druhé volební období paní starostky Michaely Matouškové a tak jsme se jí na uplynulé období v redakci zpravodaje zeptali…
Jak vidíte èinnost starosty?
Starosta není jen úøedník, ale stará se také o to, aby se lidem v obci dobøe žilo. Vždy musí
øešit plusy i mínusy a dìlat kompromisy mezi pøáními a financemi. Sama bych kolikrát radìji
øešila vìci jinak, ale musím brát ohled na zájmy vìtšiny a mnohdy hlavnì na finance a byrokratická pravidla. Ètyøi roky jsou krátká doba, pokaždé si udìláte seznam vìcí, co vše chcete
stihnout, sháníte finance a podle toho stanovujete priority. Když se tím pak probíráte, tak
zjistíte, že je sice hodnì práce za vámi, ale ještì více pøed vámi. Rozpracovaných projektù do
dalšího období je neskuteèné množství a v obci je a bude stále co zlepšovat. Mám ale radost,
že za námi jsou vidìt jasné výsledky - každá nová silnice, opravený obecní majetek a budovy,
služby lidem, nebo bydlení pro seniory, ale i kulturní akce, které jsme zde zavedli, a mají oblibu nejen u našich obèanù. Vše, co udìláte, dìláte srdcem, pro radost nás všech.
O nás starostech se øíká, že jsme dìlníci politiky. Dìláme svoji práci opravdu poctivì. Za tu
dobu, co jsem mnoho starostù poznala, tak vìtšina z nich má své mìsto nebo obec opravdu
ráda. Pracují prakticky non stop, víkendy nevyjímaje, obec èi mìsto jim nikdy nezmizí z hlavy,
mají ho zkrátka pod kùží.
Proè chcete dál kandidovat?
Obec je prostì mou srdeèní záležitostí a vidím, co vše je ještì potøeba udìlat. Musíme
dodìlat silnice, kde ještì nejsou a zaèít rekonstruovat ty, které jsou již ve špatném stavu. Ráda
bych pozdvihla nejstarší èást naší obce, kde máme zámìr vybudovat náves, kde by se lidé
mohli setkávat, posedìt, odpoèinout a popovídat si. Také park u kostela bude vypadat jinak,
zasloužil by si rekultivaci s nauènou stezkou, aby se všichni, kdo parkem projdou, zamysleli
nad naší historií, aby zde byla zákoutí k posezení a více stromkù a kvetoucích keøù, které
zlepší náladu každému z nás. Z pøipravených projektù, u kterých již letos žádáme o dotaci je
výstavba chodníku podél ulice 1. máje od ul. Hornické, podél Komunitního domu pro seniory
až ke sportovišti. Bezpeènost je v tomto pøípadì na prvním místì. Také máme pøipravený
projekt a budeme žádat o dotaci na výmìnu veøejného osvìtlení. Celá obec je rozpracována
do 5-ti etap a první etapa by se mìla realizovat už pøíští rok. Také rekonstrukce místní komunikace Na Raèanech a slepá ul. Obráncù míru v Labìtínì jsou plánovány opravit v pøíštím
roce. Stále jsme ve støehu s žádostí o dotaci na pøístavbu tìlocvièny, aby jak dìti ve škole, tak
i naše sportovní kluby, mìly možnost více cvièit. Pøístavba je ale finanènì nároèná a tak se ani
zde bez dotací neobejdeme, abychom nemuseli obec zadlužovat. Velký problém je také sucho, které nás v obou obcích trápí, a proto jsme již letos zapoèali s administrativní pøípravou
komplexních pozemkových úprav, jejichž hlavním koneèným pøínosem bude zadržení vody
v krajinì. Naším cílem je také zavodnìní soustavy rybníkù a tím pøirozené zvednutí podzemní
vody, která v obci velmi chybí.
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Musíme si ale také øíci, že miliony korun se investují do vìcí, které nejsou na první pohled
tak vidìt. Napøíklad opravy kanalizaèního øádu, rekonstrukce èistièky odpadních vod, opravy
obecního majetku atd. My se snažíme investovat jak do tìchto infrastrukturních vìcí, tak
i napø. do dìtských høišť, aby se i naše dìti a mladí mìli kde realizovat.
Pro pøíští volební období mám také již rozjednanou možnou výstavbu venkovního minigolfového høištì spolu s cvièebními stroji pro dospìlé, samozøejmì za pøispìní státních dotací.
Každý by si tam mìl najít kousek pro sebe a právì to je naším cílem. Aby se každému v naší
obci dobøe žilo a aè nejde vše hned a dìláme, co je v našich pøedevším finanèních možnostech, je to dlouhodobý cíl, který je možný splnit, pokud bude vùle i z vaší strany a vy naši
kandidátní listinu, svým hlasem podpoøíte.
Jak to je s obecními financemi?
Když jsem pøebírala pøed osmi lety obec, byla z realizovaných projektù zadlužená a nebylo
pøipravené dostateèné finanèní krytí na plánované investice. Vše se tedy muselo pøeorganizovat a zaèít obec vést jinak. Dnes máme nejen staré dluhy splacené a nové žádné nemáme,
ale také je vždy naspoøeno na rok dopøedu, abychom mìli jistotu, že investice, které máme
v plánu, také zrealizujeme. Z toho dùvodu pøipravujeme projekty dopøedu tak, abychom byli
vždy pøipraveni k realizaci, ale hlavnì vèas pøedložili zámìr k žádosti o dotaci. Realizace pak
vìtšinou probìhne do dvou let. Obec se nám již osm let daøí vést v dobré finanèní kondici, ale
je nutno podotknout, že je to právì díky naší aktivitì v získávání dotací. Na co je možné žádat,
to zkoušíme a zatím jsme byli úspìšní. Díky dotaèním titulùm vydá obec ze svého rozpoètu
ménì penìz a my tak mùžeme realizovat více projektù. Byli bychom hloupí, kdybychom neèerpali, když je možnost. Mùže se samozøejmì stát, že dotaci nedostaneme, ale je naší povinností
se o to vždy pokusit, pokud se taková možnost nabízí. Samozøejmì ne na vše je možné o dotaci
žádat a právì v tìchto pøípadech je nutné držet v kondici obecní rozpoèet, aby bylo z èeho
nedotaèní investice platit. Za posledních osm let jsme právì na dotacích získali 36 mil. Kè, což
jsou celé dva a pùl roèního rozpoètu.
Co byste chtìla øíci závìrem?
V první øadì chci podìkovat všem, kteøí mi dali možnost obec osm let vést. Dìlala jsem to
s láskou k mé rodné obci, k lidem a k této práci. Do budoucna mám ještì mnoho plánù, co je
potøeba v naší obci udìlat a budu moc ráda, když mi dáte dùvìru i v dalším volebním období.
Nikdy to ale není jen o jedné osobì, mám za sebou celý tým lidí, kteøí utváøí dílo. Jsou to
pøedevším moji spolukandidáti a zastupitelé. Pokud bych nemìla dostateènou podporu v zastupitelstvu obce, nešlo by vše tak rychle. V mém celém týmu každý ví, co je jeho povinností,
každý je zamìøen na svou oblast, ve které je dobrý a byla by velká škoda, kdyby tato „koleèka
v soukolí“ vypadla. To by pak nefungovaly žádné hodiny…
Samozøejmì jsem ráda a vítám každého, kdo se chce a má chuť zapojit do veøejného života.
Lidí, kteøí mají èas a rádi pomohou, je velmi málo v dnešní uspìchané dobì. S tím zøejmì
i souvisí velmi nízká úèast na zasedáních zastupitelstev, které je každé veøejné. To mùže mít
dva dùvody. Buï opravdu není mnoho èasu a nebo jsou naši obyvatelé s tím jak to dìláme
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spokojení. Informace o plánech a aktivitách obce tak mohou naši obèané získat z první ruky
na veøejných schùzích, tam se dozvìdí nejvíce, ale i pravidelné vydávání obecního zpravodaje
jim vždy aktivity v uplynulém ètvrtletí pøipomene. Úèast na zastupitelstvu je nejefektivnìjší
nástroj, jak øešit vaše problémy, potøeby a pøedstavy. Jedno negativum však pozoruji. Obèas se
nestíhám divit, co vše se po obci vypráví. Nìkdy jde o zkreslené nebo neúplné informace a nejradìji
bych, kdyby si to mohl kdokoli u mne nebo dotazem na stránkách obce èi Facebooku ovìøit.
A úplným závìrem? Dejte nám svým hlasem v komunálních volbách další možnost pokraèovat. Já tak získám spolu se svým týmem možnost zúroèit vaši dùvìru. Budeme se spoleènì
snažit promìnit naší obec v co nejkrásnìjší místo k bydlení.
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VOLEBNÍ PROGRAMY KANDIDUJÍCÍCH STRAN
V minulém èísle zpravodaje byly kandidující strany vyzvány k možnosti otištìní volebního programu ve zpravodaji, který vyjde pøed volbami. Do uvedeného data pøedala svùj volební program
pouze jedna kandidující strana. Do dne uvedení zpravodaje do tisku nebyly dodány žádné jiné volební
programy. Redakce Øeèanského zpravodaje proto uvádí pouze volební program strany STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ, kteøí svùj volební program dodali v uvedeném termínu.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Vážení obèané Øeèan nad Labem a Labìtína,
jsou pøed námi další komunální volby, ve kterých se ucházíme o váš hlas. Naším cílem je pokraèovat
v nastaveném tempu obnovy našich obcí, která za uplynulých osm let, kdy jsme se snažili zúroèit vaši
dùvìru, doznala viditelných a hmatatelných zmìn. Nemyslíme si tak, že je nutný celý výèet uskuteènìných projektù, pøedstav našich, ale hlavnì i vašich rekapitulovat. Pro budoucí volební období, získáme-li vaši dùvìru a hlas, nechceme stavìt vzdušné zámky, ale dovolíme si pøedstavit naše priority, které
bychom chtìli v naší obci v dalších letech zrealizovat a na které tak klademe zvýšený dùraz.
Výstavba chodníku podél ul. 1. máje od ul. Hornická až po sportovištì
- Prioritou je pro nás vaše bezpeènost, proto jsme již v tomto volebním období pøipravili
projektovou dokumentaci na výstavbu chodníku a v roce 2019 bychom stavbu chtìli
realizovat.
Výstavba místní komunikace Na Raèanech a slepá Obráncù míru v Labìtínì
- Na tuto akci máme již taktéž pøipravenou projektovou dokumentaci, bìhem tohoto roku budeme
žádat i o poskytnutí dotace a v roce 2019 bychom rekonstrukci tìchto komunikací rádi zrealizovali.
Jde tak o poslední èást rekonstrukcí komunikací v Labìtínì, které navazují na páteøní ul. Obráncù
Míru.
Výmìna sloupù a svìtel veøejného osvìtlení
- Naše veøejné osvìtlení už je staré tøi desítky let a tak si žádá výmìnu. V první fázi máme pøiprave
nou výmìnu osvìtlení tzv. hlavního køíže, který vede pøes Labìtín až k Trnávce a od Èeských drah
až po konec obce na Kladruby n. L.. Bude dodáno LED osvìtlení v odstínu teplá bílá a budou zøe
telnìji nasvíceny i pøechody pro chodce. Postupnì bychom tak chtìli vymìnit veškeré veøejné
osvìtlení v obci. Za zmínku jistì stojí, že tato investice má pomìrnì rychlou návratnost v úspoøe
za platbu el. energie.
Revitalizace parku a výstavba návsi
- Studie nové návsi je již hotová a proto bychom se chtìli soustøedit na vyhotovení projektové
dokumentace a shánìní finanèních prostøedkù z dotaèních titulù pro revitalizaci parku, jehož sou
èástí budou nová zákoutí a nauèná stezka. Na park bude navazovat vybudování nové návsi v
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nejstarší èásti obce, která bude sloužit jak k odpoèinku obyvatel, tak k setkávání pøi obecních ak
cích. Tato èást obce, jako nejstarší, si zaslouží naši zvýšenou pozornost a úctu. Tento projekt tedy
bude pojat velmi citlivì ke stávajícím a z historie dochovaným vazbám, které nabízí.
Výstavba místní komunikace Za Kostelem
- Poslední ulicí urèenou k celkové rekonstrukci v Øeèanech, která nám zbývá, je ul. Za Kostelem.
Projektovou dokumentaci bychom chtìli pøipravit bìhem r. 2019 a výstavbu provést v roce 2020.
Nutnì tak pøichází v úvahu i netradièní materiály s ohledem na jejich vhodnost využití s odkazem
historické èásti obce.
Opravy èistièky odpadních vod
- Naše èistièka odpadních vod je prùbìžnì opravována, ale je již zapotøebí její rozsáhlejší
oprava, kdy bude vymìnìno aeraèní zaøízení a opraveno potrubí a vnitøek nádrží. Rekon
strukce je plánována na rok 2019. Bezproblémový chod je primární pro celkovou kondici
kanalizaèního øadu v obci.
Dopadové plochy na dìtských høištích a nové hrací prvky
- Už vás také obtìžuje písek v botách a dìti, které pøijdou z dìtského høištì celé od písku? Jde o do
èasné øešení, aby byly vùbec instalované hrací prvky provozuschopné. Nyní máme však již naplá
novány finanèní prostøedky pro zhotovení pryžových dopadových ploch. Spolu s tímto poèinem se
budeme snažit ještì dovybavit dìtská høištì hracími prvky, aby mìly dìti dostateèné vyžití.
Výstavba I. etapy kanalizace v lokalitì Øeèany – Západ
- Projektovou dokumentaci máme již pøipravenou, proto bychom chtìli v nadcházejícím volebním
období vybudovat kanalizaci, která odkanalizuje ulici Lesnickou a èást Obráncù míru podél Základ
ní školy. Dochází tak k naplnìní slibu, který jsme dali budoucím stavebníkùm v této lokalitì. Dále
bude probíhat jednání se stávajícími vlastníky nad zpøístupnìním dalších stavebních pozemkù.
Obnova veøejného prostoru za starým fotbalovým høištìm, oprava parketu, podia
a bývalé hospody
- Zastaralý parket a bývalá hospoda si zaslouží opravu a èastìjší využití jak pro obecní, tak pro sou
kromé akce. Nemáte kde slavit svatbu? Chcete prostor pro své oslavy? Budeme se snažit tyto
prostory obnovit tak, abyste je mohli využívat i k tìmto úèelùm.
Výstavba sociálního zaøízení k fotbalovým kabinám
- Neutìšený stav sociálního zázemí u fotbalového høištì bude potøebovat zásah, proto pomocí kraj
ských dotací pøistavíme nové sociální zaøízení, které bude využitelné i pøi obecních akcích konají
cích se na starém fotbalovém høišti.
Pozemkové úpravy vedoucí k zadržení vody v krajinì
- Vytvoøíme podklady a zahájíme komplexní pozemkové úpravy, jejich hlavní pøidanou hodnotou
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bude protierozní opatøení a zadržení vody v krajinì. Pøipravíme se na realizaci využití starého ra
mene Labe, jeho propojení s Labeckým rybníkem a zamìøíme se na prùtoènost všech našich
obecních rybníkù. Tím by se mìla zvednout hladina podzemní vody. Stávající stav je dlouhodobì
neudržitelný a i když jde o velký zámìr, budeme se snažit o jeho zahájení, logicky navazující prùbìh
a zdárný závìr, který by mìl navrátit vodu do vašich studní.
Pøíprava na rekonstrukci místní komunikace Obráncù míru v Labìtínì
- Páteøní komunikaci Labìtínem musíme také opravit vèetnì mostního propustku. To je již poslední
silnice v Labìtínì, která nás èeká zrekonstruovat a logicky navazuje na výše uvedený bod, kdy po
tomto splnìní bude místní èásti Labìtín navrácena pøívìtivá tváø prosta dìr, slepencù, vznášejícího
se prachu a odlétajícího kamení. V neposlední øadì dojde k v této souvislosti k výstavbì chodníkù,
kdy zvýšený provoz ohrožuje chodce a to zejména ty nejmenší pøi cestì do a ze školy.
Rekonstrukce komunikací
- Pokud nám to finanèní prostøedky a ètyøi roky volebního období dovolí, budeme se snažit zrekon
struovat místní komunikace v ul. Školní, Jiráskova a Hornická, které jsou v nejhorším stavu v obci.
Po ukonèené výstavbì rodinných domù pøijde na øadu i rekonstrukce ul. Lesnická. Tyto rekonstruk
ce však budeme moci provést až po kabelizaci vedení el.energie, kdy dojde k demontáži venkovní
ho vedení, konzolí a støešníkù na vašich domech a zkvalitnìní dodávky el.energie s eliminací
bezproudí.
Minigolfové høištì
- V pøípadì úspìšnosti v získání dotace na výstavbu minigolfového høištì vybudujeme minigolf
v èásti obce za Houšovcem, kde se obvykle pálí èarodìjnice. Na toto místo bude navazovat Labská
cyklostezka, na které již taktéž pracujeme a bude to pøíjemná zastávka s aktivním odpoèinkem po
blíž sportovištì a blízko cyklistické trasy. Souèástí bude i zázemí pro dìti a cvièební stroje pro
dospìlé.
Samozøejmostí je pro nás udržování obce v èistotì, zamìøíme se i na výsadbu kvìtin a keøù. Rádi
bychom do obce dostali více kvetoucí zelenì a pozitivní nálady.
Taktéž pokraèování v poøádání obecních akcí, které jsme zde nastartovali a podpora všech spor
tovních a kulturních spolkù je pro nás prioritou. Vzájemná spolupráce a udržování dobrých vztahù
je nezbytné pro bezproblémový chod celé obce.
Pokud jste doèetli až sem, tak vìøíme, že vás náš program oslovil a dáte nám váš hlas, který se
budeme svìdomitì snažit ve smyslu výše uvedených bodù zúroèit. Dìkujeme, že volíte naše usku
pení STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, s vylosovaným èíslem 2.. My se na oplátku budeme snažit pokra
èovat ve své práci a dìlat naší obec pøíjemným místem pro život.
Ing. Michaela Matoušková, MPA
lídr STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
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DVĚ ZÁŘIOVÉ VÝHRY OBCE
Milí spoluobèané, jsme velmi rádi, že se s vámi mùžeme podìlit o dvì výhry, které naše
obec získala v mìsíci záøí.
Dne 11. 9. 2018 jsme se v Praze zúèastnili vyhlášení výsledkù soutìže „ARCHITEKT
OBCI 2018“. Jednalo se o ocenìní obcí, které mají výbornou spolupráci se svým architektem
na konkrétním projektu. Naše obec vyhrála cenu veøejnosti a ukázalo se, že náš projekt
lidé v ÈR vidìli jako nejpøíkladnìjší. Dìkujeme tímto našemu
architektu Ondøeji Doulemu,
za velmi citlivý architektonický zásah do budovy bývalého
Domu služeb, ze kterého vykouzlil budovu Komunitního
domu pro seniory. Spolupráce
mezi obcí a architektem byla
oboustrannì pøíjemná a nese
viditelné úspìchy. Cenu veøejnosti v soutìži pøebrala za
architekta Ondøeje Douleho
maminka Marie Doulová.
O týden pozdìji, v
úterý 18. 9. 2018 jsme jeli do
Valdštejnského paláce Senátu
ÈR na vyhlášení výsledkù soutìže „KOMUNÁLNÍ PROJEKT
ROKU 2018“, aniž bychom
oèekávali, jaké radosti nás tam
èekají. Paní starostka Michaela
Matoušková pøevzala v soutìži
Komunální projekt roku 2018
první cenu za sociální projekt
roku! Toto krásné umístìní získal projekt s názvem „Komunitní žití v obci Øeèany nad Labem“ a odbornou komisi nejvíce zaujal výborný nápad na propojení Komunitního domu pro seniory s Univerzitou tøetího vìku a také pøíkladnou spolupráci
mezi mateøskou školkou a ubytovanými seniory. Paní starostka na místì podìkovala všem
obèanùm, kteøí se v anketì obce pøiklonili k variantì zachování pùvodní budovy a tím zanechání historické stopy našich obèanù, kteøí dùm svými silami stavìli v akci „Z“. Podìkovala i
zastupitelùm za jejich dobré rozhodnutí, panu místostarostovi za velkou oporu pøi realizaci
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stavby a své rodinì za obrovskou podporu, bez které by to nešlo. Propojení s univerzitou a
dalšími èinnostmi již bylo jen tøešnièkou na dortu. Hlavní cenou byl šek na 20 000 Kè pro
obec a pro paní starostku sklenìné srdce na dlani, který ocenil její pøístup v sociální oblasti.
Naše radost byla velká a získané peníze si pøidáme na projektovou dokumentaci výstavby
návsi vedle Komunitního domu pro seniory.

OBEC SLAVILA 100 LET OD VZNIKU
SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA
Když jsme pøemýšleli o tom, jak oslavit kulaté výroèí republiky, bylo nám jasné, že musíme udìlat to, co se od tak
významného výroèí oèekává. Oslavit
toto výroèí s hudbou, pøipomínkou vlastenectví a galantností první republiky.
Datum oslavy pøipadl na sobotu 15. záøí
2018. Vzhledem k babímu létu a také k
významnému datu úmrtí našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka.
Na oslavì se podílela obec spolu se
sborem dobrovolných hasièù obou obcí, Sokolem, Ženami Labìtína, Rybáøù, SK Øeèany nad
Labem 1920 a Klubem vojenské historické techniky.
Úvod oslav probìhl tradièním prùvodem v dobových kostýmech z lokality „Za Borkem“, za
pøispìní hudebního doprovodu dechové kapely Kmochovky z Kolína. V èele prùvodu pochodovaly mažoretky z Pøelouèe. Vlajkonoši nesoucí èeskou, obecní a sokolskou vlajku kráèeli za
orchestrem a za nimi se vezl hasièský skvost labìtínských hasièù – historická støíkaèka tažená
nádhernými koòmi. Pak samozøejmì vážené osobnosti, paní senátorka, naše paní starostka
a èestný host - první prezident èeskoslovenský - T. G. Masaryk. Dále následovali sokolové a
hasièi v uniformách a lidé v dobových kostýmech z éry první republiky. Obèané úèastnící se
prùvodu nadšenì mávali vlajeèkami a cestou se k nám pøidávali další lidé. Závìr prùvodu
patøil vozidlùm hasièù a KVHT.
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Prùvod se zastavil v parku, kde vedení obce
a senátorka Miluše Horská, položili vìnec k pomníku padlých a uctili jejich památku. Po tomto
slavnostním aktu vyrazili všichni prùvodem na
staré fotbalové høištì, kde zaèal hlavní program.
Úvod samozøejmì patøil tradièním proslovùm.
Po státní hymnì, jako první promluvila paní starostka Michaela Matoušková, která pøipomnìla
ideje, na kterých byl náš první samostatný stát
zbudován. Po ní vystoupil s vlídným slovem náš
první prezident T. G. Masaryk, který nám popøál
mnoho zdraví a božího požehnání, pøipomnìl
nám ideu vlastenectví a promluvil k dìtem. Po
nich promluvila paní senátorka Miluše Horská se
svým projevem k výroèí naší republiky.
Po projevech zaznìla oblíbená píseò prvního
prezidenta „Ach synku, synku“. Poté už program
patøil hudební produkci v podání Pardubického
komorního orchestru, který zahrál jak tradièní, tak
modernìjší díla. Jejich vystoupení oslovilo nejen
milovníky klasické hudby, ale i všechny ostatní,
kteøí do koncertních sálù najdou cestu jen zøídka.
Poté následovala VESELKA Ladislava Kubeše,
která vystoupila s programem „Moje èeská vlast“.
Do krásného pøedstavení jste se nejen zaposlouchali, ale také si zatanèili.
V pøestávce na pøípravu a zvukové naladìní
zdechovické rockové skupiny ADRENALIN, pøišlo
vhod vystoupení taneèního kvarteta SIDEREA,
které nám pøipomnìlo éru kankánu a bujarých
veèírkù minulého století. Pak už zaèal rockový náøez v podání ADRENALINu. Kvalitní hlasový projev
zpìvaèky Anety Smolíkové skvìle doplòovali kluci
z kapely. Všem to s pøihlédnutím k mladému vìku
dobøe šlape. Písnièka „Adrenalin“ je jasná hitovka,
„Záhady“ a další vlastní texty znìly skvìle.
Pøi další výmìnì kapel na hlavním pódiu, vystoupila znovu taneèní skupina SIDEREA s motivem „charlestonu“ který pak tanèící sleèny
nauèily i zájemce z øad mládeže i dìtí. Byla to opravdu povedená zábava.
Pak to na pódiu rozbalila heavymetalová kapela KOMAT z Chvaletic. Milovníci a pøíznivci
tìžké muziky si opravdu pøišli na své. Mùžeme vás ujistit, že jejich hudba má poøádné grády.
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Zpìvaèka Veronika Benešová spolu s kapelou dávala zabrat fanouškùm. Zaznìly jejich vlastní
skladby, jeden hudební dárek za druhým v originálních aranžmá.
Mezitím na høišti probíhali akce pro dìti i dospìlé, stánky s obèerstvením byly v obležení
žíznivých a hladových úèastníkù oslav. Ukázky techniky hasièù a klubu historické vojenské
techniky zase v obležení dìtí. Velký zájem byl o „foukaèku“ kde si dìti vyzkoušely svojí šikovnost a pøesnost zbranì jihoamerických indiánù. Ve stanu zase ukázka dobové výstroje a
zbraní naší armády. Jak jsme již v úvodu uvedli, nechybìla historická konìspøežná støíkaèka

labìtínských hasièù. Hasièi Labìtín se zde prezentovali také svým družstvem mladých hasièù,
které provedlo ukázky hasièských zásahù neboli požárního útoku. Pøedvedli všem, že to se
støíkaèkami umí. To je skvìlá ukázka práce s dìtmi, pøíští generace SDH a možná i výjezdní
jednotky.
Další spolky mìly také své stánky. U Sokolù jste si mohli vyrobit obrázek z barevného písku
a Ženy Labìtína zase ve svém stánku spolu s dìtmi soutìžily. U rybáøù bylo k vidìní rybáøské
vybavení a náèiní, nechybìly ani živé ryby, které si mohli návštìvníci pohladit, dotknout se
jich. Mnohé z dìtí, vidìly kapra i jinak nežli na štìdroveèerním stole.
Mezi dalšími stánky nechybìl stánek obecního úøadu, kde byly k mání trièka s motivem,
balónky a další propagaèní pøedmìty. Z obèerstvení nemùžeme opomenout tradièní trdelník,
medovinu a novì i stánek s výbornou brazilskou
kávou a sladkými vaflemi. U pana Vaòka jste si
mohli dát chutný bramboráèek, u pana Dostálka
zase výbornou klobásu a nesmíme zapomenout
ani na topinku od tatíèka prezidenta v podání
našeho místostarosty Miloše Švejka. To vše jste
mohli zalít douškem piva, které vám naèepoval
Miloš Koth z Labìtína a jeho parta.
Po hudebních vystoupeních se pøipravovalo
pøedstavení kouzelníka, nám všem dobøe známého Michala Klause, který nás poctil svým velice
úspìšným vystoupením již pøed dvìma lety na
rozsvícení vánoèního stromu. Bavili se nejen dìti
ale i dospìlí. Kouzelníka a jeho asistentku pak na
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podiu vystøídal pìvecký sbor MYŠÁCI, který nás jako vždy ohromil svým vystoupením. Paní
uèitelka Míša Nováková nám s dìtmi pøislíbila jejich úèast na vánoèním rozsvícení stromu.
Máme radost, že se máme zase na co tìšit. Èas ubíhal velice rychle, mezitím se již chystalo
promítání v letním kinì. Letošní kinopremiéra v naší obci patøila nové pohádce Zdeòka Trošky
„Èertoviny“. I navzdory chladnìjšímu, témìø podzimnímu veèeru se divákùm promítání líbilo.
Pokud nám pøíští rok poèasí i pøízeò obèanù dopøeje, rádi bychom uvedli sérii letních kino
veèerù u nás v obci.
Velké díky patøí moderátoru Františku Rambouskovi, který již po nìkolikáté moderoval
naší obecní akci. V pøestávkách nejenže bavil dìti, které pøedvedly své pìvecké a vypravìèské
dovednosti, ale také vyzpovídal jednotlivé prezentace spolkù a stánkù. Je to skvìlý baviè, bez
kterého si naše obecní akce nedokážeme pøedstavit.
Rádi bychom moc podìkovali všem zúèastnìným spolkùm a pracovníkùm obce, kteøí se
podíleli na pøípravì a následném bezproblémovém chodu celé akce. Také dìkujeme všem
vystupujícím a celému zastupitelstvu obce za uvolnìní finanèních prostøedkù hodných oslav
100 výroèí založení Èeskoslovenska.
Nezbývá než si pøát další úspìšné a takto pøíjemnì strávené odpoledne spolu s obèany naší
malebné vesnièky. Na shledanou na rozsvícení vánoèního stromu. Tìšíme se na vás.
Michaela Matoušková, Miloš Švejk a Miroslav Tkáè
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OBČANÉ KLADRUB NAD LABEM
A OKOLÍ NA EXKURZI V NAŠÍ OBCI
Dne 17. èervence jsme v naší obci pøivítali sousední
obèany Kladrub nad Labem a okolí, kteøí pøišli lépe poznat naši obec. Popovídali jsme si o historii naší obce,
provedli je Komunitním domem pro seniory, kde se podívali na vybavení domu a dozvìdìli se zde i o aktivitách, které jsou tu poøádány.
Do hudby jsme se zaposlouchali v našem kostelíku
a pak jsme se pøesunuli na Obecní úøad, kde jsme se v
obøadní místnosti podívali na film z našich oslav 850.let
obce. Bylo to moc pøíjemné setkání a dìkujeme našim
sousedùm za návštìvu.

SAMOLEPKA NA VAŠI POŠTOVNÍ SCHRÁNKU
Vzhledem k opìtovnému zavítání podomních prodejcù do naší obce a doslova obtìžování našich seniorù bydlících v nemovitostech samostatnì, jsme se rozhodli nechat
vytisknout samolepku níže. O samolepku si
mùžete požádat na obecním úøadì a bude
vám zdarma pøipravena. Samolepku doporuèujeme nalepit na poštovní schránku èi tam,
kde bude dobøe viditelná a podomní prodejci
ji nebudou moci pøehlédnout.
V pøípadì, že budete jakýmkoliv zpùsobem
takto obtìžováni, neváhejte volat pøímo naši
Obecní stráž na tel.: 608 231 299 nebo Policii
ÈR. Samozøejmì i na Obecním úøadì vám rádi pomùžeme.
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Univerzita tøetího vìku má již za sebou dva celé semestry, tedy jeden školní rok. Zaèínali
jsme v pìti lidech a v druhém semestru jich bylo už deset. Musím prozradit, že pro nový
školní rok budeme mít zase nové posluchaèe. Kdo se ale ještì nestihl pøihlásit, má možnost
do poloviny øíjna, pøihlášku mu rádi pøedáme na Obecním úøadì.
Ve druhém semestru se posluchaèi uèili o Genealogii. To je nauka o rodokmenech. Bylo to
velmi zajímavé téma a nauèili jsme se, jak správnì sestavovat rodokmeny a známe již všechny
dùležité náležitosti legislativní i praktické. Semestr jsme zakonèili výletem do obce Zámrsk,
kde sídlí Okresní archiv. Tam nás pracovníci archivu provedli celou budovou, ukázali nám
všechna dùležitá místa jak studovnu, tak i samotný archiv a vysvìtlili nám zpùsob uchování
archiválií a správné zacházení s nimi. Dýchala na nás historie pøi každém kroku, byl to úžasný
zážitek a díky nabytým znalostem jsme si dovedli vše lépe pøedstavit.
Po ukázce archivu nás èekala paní starostka Zámrsku Zuzana Tvrzníková v místním parku,
kde nám pohovoøila o historii obce a doporuèila výbornou restauraci, kam jsme si zašli na
obìd. Do Øeèan jsme se vraceli plni krásných zážitkù a po cestì v autobuse jsme si vybrali
další téma našeho spoleèného uèení.

Od øíjna nás èeká pøedmìt „Etika jako východisko z krize spoleènosti“ toto téma jsme si
vybrali zámìrnì, protože naše spoleènost osvìtu v této oblasti potøebuje a mnoho vìcí si lidé
neuvìdomují. Udìláme si tedy vhled do etiky, který pak mùžeme pøedávat i dalším.
My už se na nový školní rok tìšíme, pojïte se uèit s námi i vy, budeme se tìšit
Ing. Michaela Matoušková, MPA, tutor Univerzity tøetího vìku
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VÝROČÍ 100. LET VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
ČÁST TŘETÍ
(1989 - SOUČASNOST)
1989 rok velkých zmìn – konec totality
V listopadu 1989 se naposledy pokoušeli pøedstavitelé vlády nelidským
zpùsobem zastavit klidnou studentskou
manifestaci poøádanou jako vzpomínku
padesátého výroèí útoku nìmeckých
fašistù na studenty. Události na Národní
tøídì 17. listopadu 1989 se tak staly impulsem k definitivnímu zhroucení totalitního komunistického režimu v Èeskoslovensku. Byla vyhlášena generální stávka.
Stávkující studenti a herci získávali podporu napøíè spoleèností. Dne 19. listopadu bylo v pražské Laternì magice ustaveno Obèanské
fórum (OF) - široká platforma všech, kteøí odmítali další neomezenou vládu KSÈ, v Bratislavì
vznikla identická organizace nazvaná „Verejnosť proti násiliu“ (VPN).
K èelním osobnostem OF patøili napø. Václav Havel, Petr Pithart, Petr Uhl èi Michael Kocáb,
na Slovensku (VPN) to byli napø. Ján Budaj, Fedor Gál a Milan Kòažko. V týdnu od 20. listopadu probíhaly v Praze mohutné demonstrace, které se rozšíøily do dalších mìst a vrcholily ve
dnech 25 - 26. listopadu v Praze na Letenské pláni (pøenášeny živì èeskoslovenskou televizí),
kde se sešlo témìø milion lidí. Dne 24. listopadu 1989 odstoupil generální tajemník ÚV KSÈ
Miloš Jakeš, na jehož místo nastoupil nevýrazný Karel Urbánek - poslední generální tajemník
KSÈ, na svou funkci rezignoval o mìsíc pozdìji pøed vánocemi 1989. O dva dny pozdìji
došlo k prvnímu setkání OF (v èele s Václavem Havlem) s pøedstaviteli KSÈ resp. federální
vlády ÈSSR v èele s Ladislavem Adamcem. Výsledkem tohoto setkání byl Adamcùv souhlas se
vznikem vlády, v níž by mìlo zastoupení OF. Dne 27. listopadu 1989 probìhla na podporu
požadavkù OF a VPN celostátní dvouhodinová generální stávka, 29. listopadu zrušilo Federální shromáždìní ÈSSR èlánek è. 4 ústavy o vedoucí úloze KSÈ ve spoleènosti a èlánek è. 16
o výchovì v duchu marxismu-leninismu, ve stejný den zveøejnilo OF svùj program (nazvaný Co
chceme), který smìøoval k pluralitní spoleènosti a sociálnì tržnímu modelu ekonomiky.
Dne 3. prosince 1989 byla pøedstavena nová rekonstruovaná vláda Ladislava Adamce, v níž
však nadále pøevažovali ministøi za KSÈ v pomìru 16 ku 5, což budilo ostrý nesouhlas OF
a VPN. Vláda podala 7. prosince demisi a 10. prosince 1989 jmenoval prezident republiky
Gustav Husák (tentýž den rezignoval na funkci prezidenta ÈSSR) vládu (tzv. Vláda národního
porozumìní) za pøedsednictví Mariána Èalfy (KSÈ), která mìla 10 ministrù za KSÈ a 11 ministrù nekomunistických. Od roku 1948 (témìø po 41 letech) to byla první vláda, v níž nemìli
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pøevahu komunisté. Po odstoupení Gustáva Husáka z funkce prezidenta republiky vyvstala
otázka, kdo bude do této pozice navržen. Ve høe byla jména Ladislava Adamce, Alexandra
Dubèeka (hlavní osobnost Pražského jara 1968) a Václava Havla.
Situaci okolo volby prezidenta zásadnì ovlivnil pøedseda vlády Marián Èalfa, který tehdy po
jednáních s OF a Václavem Havlem osobnì zajistil ve Federálním shromáždìní ÈSSR jeho volbu, k níž došlo ve Vladislavském sále Pražského hradu 29. prosince 1989 (Alexander Dubèek
se stal pøedsedou Federálního shromáždìní ÈSSR).
Volba Václava Havla prezidentem znamenala další zlom na cestì Èeskoslovenska k obnovené demokracii. Jeho osobnost - pøedstavitel Charty 77 a disentu jako celku - symbolizovala
odpor vùèi komunistickému režimu, v uvedené dobì pøelomu let 1989 a 1990 pøedstavoval
rovnìž pøirozenou morální autoritu a v tomto ohledu byl srovnáván s prezidenty T. G. Masarykem èi Edvardem Benešem.
Oblibu Václava Havla ve veøejnosti však snížila rozsáhlá amnestie vyhlášená k 1. lednu
1990, jež se týkala 60% všech vìzòù (nejvìtší amnestie v pováleèné historii Èeskoslovenska)
která se podepsala na zvýšené kriminalitì.
I pøes všechny tyto problémy byl rok 1989 rokem šťastným, rokem pravdy a znaèného
pokroku ke svobodì národù.
Zásadní otázkou se na poèátku roku 1990 stalo datum uspoøádání prvních svobodných
voleb – jednoho z bodù programu OF a VPN - které mìly definitivnì potvrdit nové politické
smìøování zemì. V prùbìhu ledna a února 1990 schválilo Federální shromáždìní ÈSSR (po
pøedchozích jednáních pøedevším uvnitø OF) volební zákony pro volby do celostátního parlamentu a obou republikových rad. Definitivní datum parlamentních voleb bylo stanoveno na
poèátek èervna 1990.
Vyvstali i další naléhavé problémy – napøíklad odsun sovìtských vojsk z ÈSSR (ten byl
zahájen po dohodì vlád ÈSSR a SSSR dne 26. února 1990), ekonomická transformace (spory
mezi Václavem Klausem a Valtrem Komárkem o její formu - urychlená liberalizace èi postupné
uvolòování a zavádìní tržních mechanismù, tzv. tøetí cesta) a v neposlední øadì také vztah
Èechù a Slovákù ve spoleèném státì.
Skuteènost, že najít oboustrannì vyhovující formu soužití dvou národù v jednom státì
nebude snadné, naznaèila hned tzv. pomlèková válka z bøezna a dubna 1990, která probìhla
v rámci jednání federálního parlamentu o novém názvu zemì. Nejprve byl pøijat název (29.
bøezna 1990) Èesko-slovenská federativní republika, který byl posléze (po emotivním jednání
20. dubna 1990) zmìnìn na Èeská a Slovenská Federativní Republika (ÈSFR, názvy republik
se již døíve na základì rozhodnutí národních rad zmìnily na Èeskou republiku a Slovenskou
republiku). Tyhle politické souboje, bohužel naznaèili to, co jsme tehdy ani netušili.
Ve dnech 8 a 9. èervna 1990 probìhly (poprvé od roku 1946) po 44 letech svobodné
volby. Pøesvìdèivé vítìzství patøilo kandidátce OF (53 % hlasù) v èeských zemích a VPN (30 %)
na Slovensku. S velkým odstupem následovala KSÈ (na jaro 1990 se transformovala - vznikla
èeská odnož nazvaná Komunistická strana Èech a Moravy, KSÈM) s 13 % hlasù. Úèast v tìchto
volbách byla vysoká - více než 96 % všech oprávnìných volièù a fakticky se tak staly referendem o dalším smìøování zemì.
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Volby v èervnu 1990 zároveò znamenaly poèátky vnitøního pnutí uvnitø OF, které od svého
poèátku pøedstavovalo znaènì heterogenní uskupení. Silnou pozici získávala liberálnì konzervativnì orientovaná skupina (tzv. Liberální klub) soustøedìná kolem federálního ministra financí
Václava Klause, proti níž se postupnì vymezovala levicovìji zamìøená èást reprezentovaná napø.
ministrem zahranièí Jiøím Dienstbierem, Rudolfem Battìkem, Milošem Zemanem a dalšími.
V záøí 1990 schválilo FS na návrh federální vlády radikální ekonomickou reformu (liberalizaci) zahájenou od poèátku roku 1991, v témže mìsíci byl pøijat zákon o tzv. malé privatizaci
(s úèinností od 1. prosince 1990) a poèátkem øíjna tzv. restituèní zákon zmíròující a èásteènì
narovnávající majetkové køivdy zpùsobené obèanùm komunistickou mocí po roce 1948.
Spory o podobu federace
Stále otevøená zùstávala otázka vzájemného pomìru Èechù a Slovákù, která poprvé vážnìji
vyvstala na jaro 1990 pøi jednání o zmìnì názvu státu (viz výše). V srpnu 1990 probìhlo
v Trenèianských Teplicích jednání vlád ÈR a SR o zpùsobu fungování federace a kompetencích
republik. Již v této dobì se okrajovì (slovenské nacionální strany, pøedevším SNS) objevoval
požadavek na samostatné Slovensko.
V den 72. výroèí vzniku Èeskoslovenska - 28. øíjna 1990 - pøijali na zámku ve Slavkovì
u Brna pøedseda federální vlády Marián Èalfa, pøedsedové republikových vlád Petr Pithart
a Vladimír Meèiar spolu s prezidentem ÈSFR Václavem Havlem Deklaraci o èeskoslovenské
státnosti, která se zavazovala pøedcházet všem pokusùm o narušení celistvosti ÈSFR. Poèátkem listopadu byl na setkání tøí premiérù projednán tzv. kompetenèní zákon, který po zdlouhavém jednání schválilo FS v prosinci 1990. Zákon pøenášel významnou èást kompetencí z
federace na republiky - centrální vláda de facto plnì odpovídala pouze za oblast mìnové,
zahranièní a obranné politiky.
Nálada na spoleèném politickém poli, se odrážela i mezi lidem. Témata politiky se pøenesla
do domácností a hospod. To samozøejmì nenechalo na sebe dlouho èekat a ze slouèených
tøech obcí Trnávka - Øeèany nad Labem – Labìtín, se od roku 1991 zaèaly ozývat hlasy o obnovení samostatnosti obce Trnávka. Pozdìji bylo dohodnuto, že se obec Trnávka osamostatní
k prvnímu lednu 1993. V následnì konaném referendu velká vìtšina obèanù vyjádøila pro
osamostatnìní Trnávky a tak k nìmu došlo dle pøedpokládaného termínu.
Také existence federace skonèila k 1. lednu 1993, kdy, vznikly dva samostatné státy: Èeská
republika a Slovenská republika (termín byl definitivnì potvrzen na jednáních v Jihlavì 6. øíjna 1992). Èást politického spektra se snažila prosadit ve vztahu k rozdìlení hlasování formou
referenda, avšak tato iniciativa byla odmítnuta.
Pøedcházela tomu jednání po parlamentních volbách konaných v èervnu 1992, v nich
v èeských zemích zvítìzila ODS (v koalici s Køesťansko-demokratickou stranou - KDS) Václava
Klause a na Slovensku Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) v èele s Vladimírem Meèiarem. Pøedstavy obou vítìzných subjektù o dalším smìøování ÈSFR se jevily znaènì rozdílné
(pøedevším ve sféøe ekonomické) a na jednáních pøedstavitelù ODS a HZDS se zaèalo otevøenì
hovoøit o rozpadu federace. Dne 17. èervence 1992 pøijala SNR Deklaraci Slovenské národní
rady o svrchovanosti Slovenska (v reakci na tuto skuteènost abdikoval 20. èervence prezident
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ÈSFR Václav Havel), 23. èervence byl na setkání ODS a HZDS v Bratislavì dohodnut ústavní
zánik ÈSFR, jehož èasový rámec byl stanoven na jednání obou reprezentací v Brnì 26. srpna
1992.
Dne 25. listopadu 1992 schválilo FS ÈSFR ústavní zákon o zániku federace a na své poslední schùzi konané ve dnech 15.-17. prosince 1992 pøijali poslanci federálního shromáždìní
usnesení o zániku ÈSFR a vzniku dvou nástupnických státù ÈR a SR. Zániku Èeskoslovenska
tak již nic nestálo v cestì. Ve stejné dobì - 16. prosince 1992 - schválili poslanci ÈNR Ústavu
Èeské republiky a zákon o státních symbolech nového státu.
Pøed vánocemi 1992 (19. prosince) naposledy zasedla Federální vláda ÈSFR v èele s premiérem Janem Stráským (ODS), dne 31. 12. 1992
Èeská a Slovenská Federativní Republika zanikla.
Bohužel, jak už bylo øeèeno, neprobìhlo žádné referendum obèanù, bylo èistì politicky rozhodnuto o rozdìlení spoleèného státu na Èeskou
republiku a Slovenskou republiku. Mùžeme si tak
jen domýšlet, jak by asi dopadlo referendum, když vìtšina obèanù byla ve spoleèném státì
spokojena.
Èeskoslovensko jako spoleèný stát Èechù a Slovákù (projekt Edvarda Beneše, T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a dalších) existovalo - s výjimkou let 1939-1945 (Protektorát Èechy
a Morava) - po dobu více než 74 let.
Emoce po rozpadu Èeskoslovenska se v mnohém lišili, tìžko se zvykalo na to, že pøi návštìvì pøíbuzných na jedné èi druhé stranì pojedete pøes hranièní kontrolu. Byly projevy
nadšení ze vzniku nových státù, ale také i smutek. Navzdory všemu, co jsme ve spoleèném
státì prožili, zùstáváme poøád jeden k druhému blízkým èlovìkem.
Èeská republika od roku 1993
Ke dni 1. lednu 1993 vznikly na mapì Evropy dva nové státy - Èeská republika (78 864
km2) a Slovenská republika (49 035 km2). Téhož dne probìhlo ve Vladislavském sále Pražského hradu slavnostní zasedání ÈNR transformované na Poslaneckou snìmovnu v poètu 200
poslancù. Prezidentem ÈR byl Poslaneckou snìmovnou zvolen 26. ledna Václav Havel (109
hlasù) - protikandidáti Miroslav Sládek a Marie Stiborová. V únoru 1993 probìhla mìnová
odluka, staré èeskoslovenské bankovky byly okolkovány a postupnì stahovány z obìhu, od 8.
února zaèala oficiálnì platit koruna èeská.
Novodobá samostatná historie Èeské republiky je nám velice známá. Nebudeme pøipomínat jednotlivé úseky zmìn premiérù (byť jich bylo požehnanì) vydalo by to na mnohostránkovou knížku. Soustøedíme se tedy na dìní v obcích, které zažívali dobré i špatné chvíle.
Budovalo se a obnovovalo, co bylo léty zanedbáváno.
Nákupní støedisko Jitøenka, které mìlo soustøeïovat vìtšinu obchodù v obci, se tìžko
rodilo. O výstavbì bylo rozhodnuto sice v roce 1982, ale v tomto roce se postavila pouze
prodejna potravin. Stavba od prosince 1988 až do bøezna 1989 osiøela. Od poloviny kvìtna,
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jako dùchodce, zde nastoupil náš obèan František Pecka, zkušený vedoucí staveb. Od té doby
nastal obrat v tempu prací. Byla dokonèena støecha na všech tøech objektech, vyzdìn komín,
dokonèeny základní betonáøské práce v prvním poschodí. Provádìly se vyzdívky obvodových zdí.
Stavba byla napojena na kanalizaci a vodovod. Pro naše obèany byla v roce 1989 vyhlášena výzva na návrhy názvu støediska. Po delší dobì byl vybrán název „Jitøenka“. Teprve v roce 1990 se
dostalo zasazení oken, obložení støech, instalace ústøedního topení a nìkteré vnitøní øemeslnické
práce. Ke zpoždìní stavby došlo hlavnì kvùli nevyjasnìným majetkovým vztahùm, kdy stavba
byla pøepracována tak, aby byl investorem MNV a financujícím podnikem Jednota Pardubice.
Kolaudace mìla být v záøí 1991. V lednu 1991 byla zprovoznìna kotelna a tak mohly pokraèovat
práce uvnitø budovy - vnitøní omítky, pøíèky, izolace chladíren, obklady stìn a pokládání dlažby. V
mìsíci záøí bylo zapoèato s pracemi na venkovní fasádì, která byla dokonèena v øíjnu. Následovaly terénní úpravy a až dne 18.11.1991 bylo nákupní støedisko uvedeno do provozu.
V roce 1989 se novì vyhlásila akce „Z“ – èistírna odpadních vod. Pùvodnì mìlo dojít ke
stavbì až v roce 1991, ale celková pøíprava byla na takové úrovni, že byla zaøazena již v tomto
roce. Vlastní práce byly zahájeny v èervenci 1989. Provedlo se oplocení, pøíprava materiálu.
Stavbyvedoucím byl Milan Štìpánek, dozor nad stavbou mìl Václav Pokorný a strážným byl
dùchodce pan Jurèo. Tato èistírna je dùležitou a dnes již nepostradatelnou stavbou pro naši
obec. V roce 1990 byla dodána veškerá technologie a na obzoru se rýsovala ocelová vìž s
pøístavbou zdìných budov. S jejím dokonèením se poèítalo v roce 1991.
Probíhala modernizace pomalu ve všech oblastech, tøeba plynofikace obce byla jedním z
velkých prvoøadých úkolù Obecního úøadu v roce 1996. Již v pøedcházejícím volebním období
bylo o plynofikaci obce pøedbìžnì jednáno. Obec tehdy získala úvìr 12 mil. Kè a Východoèeské plynárny se podílely 3 mil. Kè. Po pøevedení finanèních prostøedkù se stali investorem
stavby. Obec uhradila obèanùm projekty na plynofikaci rodinných domù. Tìm, kteøí mìli
zájem, byly zbudovány plynovodní pøípojky až po uzavírací kohout umístìný v pilíøi na hranici
pozemku. Domky za drahou, patøící do Øeèan byly plynofikovány jako samostatná etapa.
Bohužel velké povodnì v roce 1997 zasáhly také Øeèany. Labe se vylilo z bøehù, zaplavilo
své okolí až na høištì, byly zaplaveny zahrady a sklepy. Lidé, kteøí mìli èerstvì instalované
plynové kotle ve sklepì, museli je zase odpojit a pøenést do vyšších míst. Zatopena byla ulice
Houšovecká a ulice V koutì.
Dùm u Labe byl zatopen po práh
domu, dovnitø se voda naštìstí nedostala. Rodina, byla v té dobì na dovolené v zahranièí a o nièivých záplavách
v republice se dozvídala jen struèné
zprávy z rádia, aniž by tušila, že i jejich
majetek je také ohrožen. Jejich pøátelé neustále sledovali stav Labe a byli
pøipraveni kdykoliv se postarat o zabezpeèení jejich domova a domácího
zvíøectva. Obdobnì na tom byly i další
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rodiny. Neštìstí spoluobèanù pohnulo srdci našich lidí, kteøí nezištnì nabízeli pomoc a nezùstali lhostejní k osudùm tìch, jimž mnohdy voda vzala vše. V Øeèanech byla zorganizovaná
sbírka mezi obèany a témìø okamžitì se zaèali shromažïovat na Obecním úøadì potraviny i
další nutné vìci. Plné nákladní auto toto zboží vezlo do Pøelouèe, kde se pøekládalo na kamiony, které ho vozili na Moravu. Lidská solidarita byla až neuvìøitelná. Situace se normalizovala
velice pomalu a nastalo zdlouhavé odstraòování následkù povodní. Poslední povodnì, které
zasáhli obec, a okolí byly v roce 2006.
Øeèanský most pøes Labe (letos slaví 92 let v provozu) se doèkal po dlouhé dobì vìtší
opravy v srpnu 2001, kdy byly odstranìny žulové kostky a nahrazeny novým povrchem. Bylo
také instalováno nové potrubí
pro odvod vody. Znovu otevøen
byl na podzim téhož roku. Od
té doby na nìm neprobìhla
žádná další oprava. Nejen bydlící u nìj, ale také místní lidé
na procházkách u mostu, nìkdy slyší žbluòkání vody, které
zapøíèiòují odpadající kusy betonu z mostu. I pøes veškerou
snahu nynìjšího vedení obce,
jeho další oprava, potažmo
rekonstrukce nebo postavení
nového mostu zùstává velkou
neznámou.
Místní organizaci Èeského
rybáøského svazu a vedení
obce se podaøilo získat dotaci
na odbahnìní soustavy 5-ti
rybníkù. Práce byly zapoèaty v
srpnu 2010 odbahnìním Pøehrady a Labeckého rybníku. V
roce 2011 pokraèovaly práce
na odbahnìní rybníku Tišina,
dále pak Pastouška a nakonec
Houšovec. Byl také proveden
odbìr dnových sedimentù a
zajištìn chemický rozbor, který
prokázal jejich nezávadnost. V
rybníku Houšovec byly pøi odbahnìní odhaleny staré døevìné piloty, které pocházely z mostu
pøes nìj, tudy vedla za Marie Terezie cesta z Vídnì do Kladrub. Piloty tu byly zanechány i pro
další generace a podrobnì zkoumány archeology.
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Zároveò se podaøilo získat dotaci na zateplení základní školy a
výmìnu oken, které zaèalo probíhat až v roce 2011. Práce na zateplení a výmìnì oken u základní
školy, byly dokonèeny o prázdninách a dìti tak šly do novì odìné
školy.
Nelze v naší historii opomenou
starosty, èi pøedsedy MNV, kteøí se
podíleli na rozkvìtu naší obce v
uplynulých stech letech.
Mezi prvními kteøí zažili ve funkci první republiku byl v letech 1913 – 1919 Josef Foøt po
té 1919 – 1920 Josef Straka, 1920 – 1927 Josef Foøt z è.p. 20, 1927 - 1945 Josef Zelený è.p.
110, 1945 Josef Èerný (revoluèní NV) pak pøedsedové MNV 1945 – 1946 Josef Pokorný è.p.
8 , 1946 – 1948 Josef Chudoba z è.p. 162, 1948 – 1949 František Urban, 1949 – 1951 Josef
Zelený è.p. 110 1951 – 1954 Václav Foøt è.p. 133, 1954 – 1960 Josef Šanda, 1960 – 1964
Jan Leška z Trnávky1964 – 1968 Václav Foøt è.p. 133, bouølivá léta 1968 – 1971 Jiøí Rozínek
è.p. 63 z Labìtína, 1971 – 1979 Josef Levínský è.p. 293, 1980 – 1982 Stanislav Ziegler, è.p.
76, 1982 -1985 Ing. František Utíkal, è.p. 184,1985 – 1986 Josef Nìmec a 1986 – 1992 František Posejpal, è.p. 234 poslední pøedseda MNV. Porevoluèní starostové 1992 – 1994 Miroslav
Souèek, è.p. 164, 1994 – 1998 Václav Frýd, è.p. 162, 1998 – 2002 Jaromír Valášek, è.p. 253, a
poslední z pánù 2002 – 2010 Václav Pokorný, è.p. 8. Ve volbách roku 2010 byla zvolena první
starostka obce Ing. Michaela Matoušková (rozená Øeháková), a její oporou je místostarostou
zvolen Miloš Švejk. Jak si vedou,
spoleènì se zastupitelstvem je vidìt na rozvoji obce.
Poèátkem roku 1993 byl Dùm
služeb prodán soukromé osobì za
2 mil. Kè. Bylo pøislíbeno rozšíøení služeb pro obèany a prodejnu
drogerie. Bohužel se tak nestalo
a v roce 2006 byl objekt pøedán
správci konkursní podstaty, který
nemovitost nabídl obci k zakoupení. Tehdy se obec tuto nabídku
rozhodla nevyužít.
Zlom nastal až v roce 2013, kdy zastupitelstvo obce rozhodlo o zpìtné koupi Domu služeb. Vedl je tehdy k tomu odkaz Ing. Utíkala, že má dílo sloužit i budoucím generacím, ale
také skuteènost, že rodièe a prarodièe, kteøí se zasloužili v potu práce o tuto budovu, a která
mìla sloužit nejen jim ale i nám, dnešní generaci. Koncem roku 2013 tedy obec koupila Dùm
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služeb zpìt do svého majetku, vèetnì pøilehlého pozemku, za èástku 1,6 mil. Kè. Opuštìná
budova tak dostala nadìji, že bude rekonstruována a pøestavìna na Komunitní bydlení pro
seniory. V roce 2015 obec zpracovala projektovou dokumentaci, kterou vytvoøil Ing. arch.
Ondøej Doule PhD. a v dalším roce obec žádala o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj. Dotace
byla pøislíbena a celá akce tak dostala zelenou. V roce 2017 bylo vše rekonstruováno, budova
je vzhlednìjší a je zde vytvoøeno pøíjemné bydlení pro seniory, naše babièky a dìdeèky, kteøí
se kdysi sami na stavbì podíleli.
Pøeneseme se ještì na chvíli do roku 2011, který znamenal pro obec slavnostní chvíli. Byl
jí udìlen znak a prapor. A v témže roce pøi prvním rozsvícení vánoèního stromu, byl prapor
a znak obce slavnostnì posvìcen v místním kostelíku. Za pøítomnosti faráøe Mgr. Lubomíra
Pilky a kmotrù Ing. Romana Línka (námìstka Pardubického kraje), Bc. Ireny Burešové (starostky mìsta Pøelouè) a Ing. Michaely Matouškové (starostky obce). Tato slavnostní akce pøilákala
velké množství lidí nejen z pøilehlých obcí, ale i z celého okresu. Symboly naší obce byly
schváleny dne 10. listopadu 2011 v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky a slavnostnì udìleny dne 26.1.2012 pøedsedkyní Poslanecké
snìmovny Parlamentu Èeské republiky Miroslavou Nìmcovou.

V rámci budování a modernizace se nezahálelo ani v obci Labìtín. Pøi rekonstrukci železnièního koridoru v roce 2004, byl odstranìný starý násep a ostatní materiál jako betonové patky,
ukládán na labìtínské høištì, které se stalo skládkou. Materiál mìl být v budoucnu použit pro
rekonstrukci silnice, což se ale nestalo, neboť tento materiál nebyl vhodný jako podkladní
vrstva do komunikací. Když v roce 2010 zaèalo odbahòování soustavy pìti rybníkù v Øeèanech a Labìtínì, tak vytìžené bahno bylo ukládáno na pole za rybníkem, po vymrznutí pøes
zimu se poèítalo, že bude použito k zavezení
a urovnání povrchu tohoto høištì. A v roce
2011 byla dokonèena úprava labìtínského
høištì, na které byla navezena vytìžená zemina z rybníka. Ta byla urovnána, zhutnìna
a zaseta travou. Zamìstnanci obecního úøadu høištì pravidelnì udržují. Høištì tak po
dlouhých letech opìt slouží našim obèanùm.
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Od roku 2006 byla zavøena místní hospoda v Labìtínì a tím skomírá veøejný život v obci.
Nebylo kde poøádat schùze hasièù, žádné taneèní zábavy a plesy a majitelé hospodu provozovat nechtìli ani ji pronajmout. Proto sbor dobrovolných hasièù Labìtín podal v roce 2009
žádost na Obecní úøad o pronájem bývalé prodejny v Labìtínì, kde by mohly probíhat schùze.
Žádost hasièù byla ale tehdejším obecním zastupitelstvem zamítnuta. V èinnosti hasièù bylo
také pøekážkou stav høištì, které bylo tehdy skládkou a zarostlé plevelem. Sbor mìl už dvì
mužstva mladých hasièù a ti nemìli kde trénovat na soutìže. Obecní úøad tehdy pøislíbil
vybudování dìtského høištì na pozemku pøed hospodou, kde byla provedena úprava terénu,
postaveny houpaèky, kolotoè, prolézaèky, stolní tenis a lavièky s oplocením. Práci provedli
tatínkové malých dìtí a velkou zásluhu mìla tehdejší zastupitelka paní Šandová.
Zaèátkem roku 2010 se koneènì znovu otevøela labìtínská hospoda, která byla zavøena
3 roky. Novým vedením obce po volbách v roce 2010 byl dán bývalý obchod Jednoty k
dispozici SDH Labìtín a Ženám Labìtína. Dnes slouží také k poøádání veøejných zasedání
obecního zastupitelstva, které se zde pravidelnì jednou za dva mìsíce poøádají a k pøíležitostným akcím. Budova byla vymalována, opravené okapy, zábradlí a okolí.

V roce 2014 se dokonèila výstavba
místní komunikace Polní a Úzké v Labìtínì a zároveò se provedla rekonstrukce Obecního úøadu a školní jídelny, která spoèívala v zateplení budov a výmìny
oken a dveøí. V tomto roce se také v obou
obcích vymìnil starý drátový rozhlas za
nový bezdrátový a zøídil se systém na
hlídání vodních tokù, který má obec vèas
informovat o možných povodních.
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Na jaøe 2015 bylo nutné pøejmenovat souèasnou ulici Polní v Øeèanech z dùvodu duplicity
názvu ul. Polní v Labìtínì. Ul. Polní v Øeèanech byla pøejmenována na ul. Luèní. Tento rok byl
rokem obecních oslav. Ještì pøed nimi se vybudovala dlouho oèekávaná asfaltová komunikace
v ul. Na Kopeèku v Øeèanech a zamìstnanci obce opravili chodník v parku u kostela.
V obci se toho ještì dìlo mnoho, ale to jsou již akce a stavby z blízké minulosti, které si
zajisté pamatujete.
Kulturní a spoleèenský život v obci
Nejen prací živ je èlovìk, praví klasik. Proto nejenže se v obci buduje, ale obèané se umí
taky bavit. Když zaèneme již legendárním rozsvícením vánoèního stromu, které každým rokem láká stovky návštìvníkù i z blízkého èi dalekého okolí. Vùnì domácí zabijaèky, trdelníkù,
zpívání školních sborù. Nemùžeme zapomenout na živý betlém, andìlskou poštu a èerta s
Mikulášem a andìlem. Pokaždé to doplní nìjaké zajímavé vystoupení. Stal se z toho svátek,
kdy se lidi sejdou a spoleènì oslaví zaèátek vánoèního adventu.

V letních mìsících probíhali soutìže, zaèínalo se v roce 2012 soutìží s názvem „Souboj ulic
Øeèan a Labìtína o pohár starostky obce“ Soutìžilo se v disciplínách,
které se zamìøovali na postøeh, hbitost, chytrost a šikovnost soutìžících. Celá akce byla doprovázena
bohatým kulturním programem a
stánky s obèerstvením. Mimo divadelní vystoupení jsme mìli tu èest
pøivítat èleny Klubu dùchodcù, kteøí
nám zazpívali a zarecitovali písnì a
básnì z vlastní tvorby. Obrovským
potleskem jim za vystoupení podìkovali všichni pøihlížející, kteøí s velkým obdivem sledovali vystoupení
našich seniorù.
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Po velký úspìch jsme tuto soutìž zopakovali v roce 2013 probìhl dalším roèníkem. Jen
byla soutìž rozdìlena na 2 kategorie: junioøi 6 – 12 let a dospìlí 13 – 99 let. Juniorskou
kategorii zastupovaly týmy z ulice K Tišinì, Lesnická a Polní Øeèany. Dospìlí soutìžili za ulice
Hornická, Karla Èapka, K. H. Máchy, Obráncù míru Labìtín a Polní Øeèany. V kategorii junior se
na 3. místì umístil tým z ulice Polní Øeèany, 2. místo Lesnická a 1. místo K Tišinì. V kategorii
dospìlých obsadilo 5. místo družstvo Polní Øeèany, doslova bramborovou medaili si odnášela
Karla Èapka, pohár za 3.místo získala ulice K.H.Máchy. V tomto roèníku si polepšila „až na
bednu“ a zároveò 2. místo Hornická a vítìzný pohár pøevzala Obráncù míru Labìtín. Urèitì se
v pøíštích letech ještì vrátíme k této sousedské soutìži, která mìla veliký ohlas.
Po dvou úspìšných roènících „Souboje ulic“ poøádala naše obec v záøí 2013 pro zmìnu
první roèník „Soutìže o nejlepší koláè“, která se konala v Labìtínì na opraveném høišti.
Soutìžní klání nebylo jen o hodnocení pøineseného upeèeného sladkého výrobku, jak se mnozí domnívali, ale soutìžící museli v disciplínách pøedvést kulináøské umìní a v kvízu jsme
provìøili jejich znalost gastronomie. Ochutnávkou „koláèù“ získávali soutìžící body nejen od
poroty, ale i od pøítomných divákù. Závìreènou teèkou celého odpoledne byla diskotéka do
noèních hodin.
Dalším pokraèováním „Soutìže o nejlepší koláè“ se stal rok 2016 a dìjištìm opìt høištì
v Labìtínì. Soutìžní odpoledne zaèalo divadelním vystoupením - didaktické klauniády Don
Quijote de la mAncha. Do soutìže se pøihlásilo 14 soutìžících, a aè by se oèekávalo, že je to
ryze ženská záležitost, pomìø mužù a žen byl témìø vyrovnaný. Celou soutìží nás moderátorským slovem provázel František Rambousek, který k našim soutìžím již neodmyslitelnì patøí
a velký dík patøí všem soutìžícím, kteøí tento den nesli svou kùži na trh a postarali se tak o
skvìlou atmosféru. Urèitì v dalších
letech neopomeneme opakování
této naší gastronomické veselky.
Samostatnou kapitolou v oslavách na obci bylo 850 let obce.
Pøipomnìlo se oslavou pøed padesáti lety, ze které se nám dochoval
videozáznam a samozøejmì v nové
režii a ve stylu 12. století. Byly pøítomni král Vladislav II. s královnou
Juditou Durynskou a konšelé naší
obce. Naši obèané a rodáci se sešli u velkolepé zábavy v historicky
koncipovaném programu hudby,
pøedstavení a her. Byla spousta dojemným setkání s bývalými rodáky,
zavzpomínalo se na minulé èasy,
obnovila se stará pøátelství.
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Je toho mnoho, co nám naše obec mùže nabídnout, pod dobrým vedením, rozvoj infrastruktury, zábavu a potìšení, pøátelskou atmosféru, a je to jen na nás obèanech, jak se k tomu
postavíme. V roce stoletého výroèí republiky si nezbývá nic víc než si pøát dalších sto let
republiky, ve které budou žít pracovat, èestnì a poctivì všichni obèané.
Nezbývá než ukonèit náš seriál o sto letech republiky slovy T.G.Masaryka, z proslovu k
prvnímu výroèí vzniku ÈSR v roce 1919. „Dosáhli jsme samostatné republiky, protože jsme
horoucnì vìøili ve své národní ideály, že jsme ve svém nitru uznávali a ctili nìco svatého a že
jsme mìli dùvìru v lidi a lid; a stejnì udržíme si svoji republiku a demokracii, když budeme
vìøit ve své ideály, když uznáme to svaté a když budeme dùvìøovat jeden v druhého.“
vyhledal a pøipravil Miroslav Tkáè
Zdroj: internet
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LÉTO V OBECNÍ KNIHOVNĚ
Koncem kvìtna knihovnu navštívili žáèci 1. tøídy. Každý si s sebou pøinesl svou oblíbenou knihu, kterou ostatním pøedstavil a kousek z ní nahlas pøeèetl. Dìti tak splnily 3. úkol
v rámci projektu Už jsem ètenáø – Knížka pro prvòáèka zadaný jim Rytíøem všech písmenek.
Následnì byli žáci i se svými vyuèujícími slavnostnì pasováni v obøadní síni obecního úøadu
Královnou knížek a Rytíøem všech písmenek na ètenáøe. Jako odmìnu dìti získaly svou vlastní
novou knížku, tzv. Knížku pro prvòáèka. Celostátní projekt je poøádán Svazem knihovníkù
a informaèních pracovníkù SKIP a za spolupráce Národní knihovny ÈR. Cílem projektu je
rozvoj ètenáøských návykù žákù 1. tøíd základních škol. Každý školní rok se vybírá nový titul,
který se Knížkou pro prvòáèka stane. Ve školním roce 2017/2018 se vybraným titulem stala
kniha Bráchova bota, od spisovatelky Evelýny Koubové a ilustrátorky Radomíry Kielbergerové.
Všichni uživatelé veøejné internetové stanice mají v knihovnì od konce srpna k dispozici vlastní tiskárnu. Døíve musel být dokument odeslán elektronickou poštou na adresu
knihovny, pøípadnì pøinesen uložený na flashdisku, èi jiném médiu, ze kterého jej knihovnice
vytiskla. Zájemci si nyní mohou požadovaný dokument vytisknout sami. Cena za vytištìní se
nemìní a je uvedena v ceníku, který najdete na dveøích knihovny, èi na stránkách obecního
úøadu, pod záložkou knihovna.

Pøi pøíležitosti 100. výroèí vzniku Èeskoslovenské republiky bude obecní knihovna 2. øíjna
v rámci Týdne knihoven poøádat tematicky zamìøenou výtvarnou a tvùrèí dílnu, dále hry
a soutìže, rovnìž spojené s tématem. Celý program bude uveden na stránkách obecního
úøadu i v knihovnì.
Dne 9. listopadu od 18:00 se bude konat strašidelný Veèírek pro všechny piráty a pirátky.
Z dùvodu prostoru bude poèet úèastníkù omezen na 12 zájemcù. Další informace budou
poskytnuty v knihovnì.
Sbírka víèek od PET lahví pokraèuje. Sbírka je poøádána na podporu léèby malé Lucinky,
která trpí následky dìtské mozkové obrny – triparézy. Lucka navštìvuje 3. tøídu základní školy
v Moravanech a v èervnu letošního roku jí bylo 10 let. Knihovna velmi dìkuje všem dárcùm
víèek od PET lahví.
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Knihovna zve nové i stálé ètenáøe k návštìvì.
Jsou pro vás pøipraveny tyto novinky:
beletrie pro dospìlé
ANDREWSOVÁ, V. C. Zahrada stínù. – román pro ženy
APFELDOVÁ, N. Byla jsem svìdkyní vraždy ze cti. – životopisný román
AUSTENOVÁ, J. Pýcha a pøedsudek. – román pro ženy, školní èetba
AUSTENOVÁ, J. Rozum a cit. – román pro ženy, školní èetba
DEAVER, J. Tvùj stín. - detektivka
ERBEN, K. J. Kytice. – školní èetba
ERSKINOVÁ, B. Žila jsem již pøed staletími. – román pro ženy
FOJTOVÁ, V. Èas havranù. – historický román
GILBERTOVÁ, E. Poslední americký muž. – životopisný román
GORDON, N. Lékaøka. – román pro ženy
JACOBSOVÁ, A. Panský dùm: poèátek rodinné ságy. – historický román JAKOUBKOVÁ, A.
Ideální manžel z nebe nespadne. – román pro ženy
KAFKA, F. Proces. – experimentální román, školní èetba
KELEOVÁ – VASILKOVÁ, T. Pøítelkynì. – román ze souèasnosti
KLIMEÈKOVÁ, J. Slib svatojánské noci. – historický román
KLIMEK, H. Vládcové našich hor: nejkrásnìjší povìsti.
KÖRNEROVÁ, H. M. Heømánkové údolí. – román pro ženy
KOUBKOVÁ, Z. Invisible. – historický román
LUDLUM, R. Trevayne. - thriller
MAÒÁK, V. Rubikova kostka. – spoleèenský román
MAŠINOVÁ, M. Koèky a jiné pøíbìhy o strachu. – hororové a sci-fi povídky
McCLURE, K. Ve vyšším zájmu. – detektivka z lékaøského prostøedí
MOYESOVÁ, J. Krasojezdkynì. – román pro ženy
RÉVAY, T. Bílá vlèice. – váleèný román
REVISOVÁ, B. Všechny barvy Zemì. – sci-fi román
SHELDON, S. Vìø ve svého boha. – román pro ženy
SLAUGHTER, K. Zbìsilost. – detektivka
SOLŽENICYN, A. Jeden den Ivana Dìnisovièe. – váleèný román, školní èetba
STEHLÍKOVÁ, P. Naslouchaè. – fantasy román
ŠLIK, P. H. Tržištì. – román ze souèasnosti
TOMEK, J. Královna Zenobie. – historický román
VONDRUŠKA, V. Draèí náhrdelník. – historická detektivka
VONDRUŠKA, V. Pøemyslovská epopej I. – historický román na pokraèování
VONDRUŠKA, V. Pøemyslovská epopej III. – historický román na pokraèování
VONDRUŠKA, V. Husitská epopej I: 1400-1415: za èasù krále Václava IV. – historický román
VONDRUŠKA, V. Husitská epopej V: 1450-1460: za èasù Ladislava Pohrobka. – historický
román na pokraèování
VONDRUŠKA, V. Husitská epopej VI: 1461-1471: za èasù Jiøího z Podìbrad.
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– historický román na pokraèování
WARD, J. R. Pomstìný milenec. – fantasy román o upírech
WEISS, O. I vidìl Bùh, že je to špatné. – váleèná novela
WHITTON, H. Zimní princezna: dvì lásky v jednom srdci. – historický román pro ženy
WOODOVÁ, B. Vyvolená. – historický román pro ženy
ZÁVACKÁ, I. Šaty pro bohyni. – historický román ze starovìku
nauèná literatura pro dospìlé
BRAUN, R. Praktikum školní psychologie.
BURIAN, J. Šumava. - prùvodce
DE CLERCQ, H. Mami, je to èlovìk, nebo zvíøe? – kniha zabývající se autismem u dìtí
DUBIN, N. Šikana dìtí s poruchami autistického spektra.
ERKERT, A. Hry pro usmìròování agresivity.
FRIEDLER, E. Svìdkové z továrny na smrt.
HANŠPACHOVÁ, J. Hry pro maminky s dìtmi.
HOROVÁ, J. 100 inspirací z Ekoateliéru: moderní abeceda tvoøivé recyklace.
KALMBACH, G. Paøíž: kompletní prùvodce na cesty.
KARÁSEK, O. – JANSKÝ, B. Vodopády svìta.
KOHLOVÁ, M. F. Výtvarné èinnosti pro malé dìti.
LOOSE, A. C. Grafomotorika pro dìti pøedškolního vìku.
LYNCH, Ch. – KIDD, J. Cvièení pro rozvoj øeèi.
MATÌJÈEK, Z. Co dìti nejvíc potøebují.
MOTL, S. Kam zmizel zlatý poklad republiky.
NAJMANOVÁ, L. Pálavsko a Podyjí. - prùvodce
NOVÁK, J. – Jaromír 99. Zátopek. – komiksový životopis èeského sportovce
Nový encyklopedický slovník èeštiny.
OPRAVILOVÁ, E. – GEBHARTOVÁ, V. Rok v mateøské škole.
Pøíbìhy hrdinù 20. století. – soubor vzpomínek na totalitní režimy minulého století,
souèást projektu Pamìť národa
PAULÍK, I. Beskydy. - prùvodce
PAULÍK, I. Èeský ráj. - prùvodce
RAKOVÁ, M. – ŠTÍPLOVÁ, L, – TICHÁ, A. Zpíváme a nasloucháme hudbì s nejmenšími.
RÙŽIÈKA, M. Jeseníky. - prùvodce
ØÍÈAN, P. Psychologie.
SIMON, H. Dyskalkulie.
SLAVÍKOVÁ, V. – SLAVÍK, J. – ELIÁŠOVÁ, S. Dívej se, tvoø a povídej!
SUCHÁ, J. Skupinové hry pro cvièení pamìti v každém vìku.
ŠIMONOVÁ, A. Výtvarná dílna.
TICHÁ, A. Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími.
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beletrie pro dìti od 3 do 6 let
BLÁHA, V. Koèka leze dírou. – rozkládací leporelo
BRUKNER, J. Byl jednou jeden... – básnièky a veršované pohádky od známého autora
ÈAREK, J. O veselé mašince. – leporelo s ilustracemi Zdeòka Milera
ÈTVRTEK, V. Kosí strom. – veselý pøíbìh
Dobrodružství Medvídka Pú. – nová kniha pøíbìhù známých postavièek
HAVEL, J. Veselé obrázkové ètení. – pro zaèínající ètenáøe
KOSTER, A. S. Vloèka. – kreslený pøíbìh navazující na pohádku o Popelce
KRYGIELOVÁ, D. Kutálí se ze dvora... - leporelo
MILER, Z. Krtek a léto. - rozkládací leporelo
SVÌRÁK, Z. Buøtík a Špejlièka: cesta do Žatce. – další pøíbìh známé dvojice SVÌRÁK, Z.
Mravenèí ukolébavka. - rozkládací leporelo
beletrie pro dìti od 6 do 9 let
Barbie rock ´n royals. – pøíbìh princezny a její kamarádky
BRUNEAU, C. Malý princ a Hadova planeta. – dobrodružný pøíbìh
BRUNEAU, C. Malý princ a Gargandova planeta. – dobrodružný pøíbìh BØEZINOVÁ,
I. Deník vodnice Puškvory. – pro zaèínající ètenáøe, spoleènì s pracovním sešitem
ÈERNÍK, M. Jak žijí oblázky. – básnièky pro dìti od známého autora
Ezopovy bajky. – soubor známých alegorických pøíbìhù s ponauèením
FANNING, K. Cesta Vikingù. – pøíbìh a hádanky pro všechny, kdo mají rádi tajemství
KEREKESOVÁ, K. Mimi & Líza. – dobrodružný pøíbìh
KONÈINSKÝ, T. Pøeklep a Škraloup. – dobrodružné putování k Zubu èasu
MARENCO, S. Barbie Gymnastka. – pøíbìh Barbie
MARENCO, S. Barbie Tenistka. – pøíbìh Barbie
Pocahontas. – kreslený dobrodružný pøíbìh
VLADISLAV, J. Proè je slunce na obloze samo. – pohádky o vzniku svìta WOODS, F. Barbie:
ošetøovatelka zvíøat. – pøíbìh Barbie
beletrie pro dìti a mládež od 10 do 15 let
HANRAHAN, G. Tolkienùv svìt: národy a místa Støedozemì. – fantasy prùvodce
JEŽKOVÁ, A. 55 èeských legend z hradù, zámkù a mìst.
PECHA, J. a NEPRAKTA. Tajemný svìt strašidel. – atlas nadpøirozených bytostí
SCHULZ, Ch. M. Snoopy po škole. – komiks
nauèná literatura pro dìti a mládež
ERNE, A. Auta a náklaïáky.
KAUFMAN, G. Jak pøežít, když si nevìøím: pomocník
k budování zdravého sebevìdomí a vnitøní síly.
ŠPAÈEK, L. Dìdeèku, vyprávìj: etiketa pro kluky a holèièky od 3 let.
VÉVODOVÁ, H. – RÙŽEK, M. Cvièení s øíkankou pro malé dìti.
VOPEL, K. W. Skupinové hry pro život 3.
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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
nová i starší èísla èasopisù 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
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 dìtem, uèitelùm i rodièùm krásný zaèátek nového školního
roku a všem ètenáøùm a pøíznivcùm pìkný podzim.
Mgr. Šandová Kateøina, knihovnice
44
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SDH LABĚTÍN
Léto s hasièi
V kvìtnu probìhl v ZŠ Øeèany nad Labem nábor mladých hasièù. Bìhem páteèního dopoledne jsme pøedvedli dìtem hasièské umìní napø. útok a štafetu. Dìti si mohly vše vyzkoušet.
Akce byla zakonèena prohlídkou aut SDH Labìtín a výjezdní jednotky Øeèany nad Labem.
Dojem jsme v dìtech zanechali dobrý, spoustu z nich se v zápìtí do kroužku pøihlásilo.
Již v èervnu se naše nová družstva zúèastnila 1. roèníku Závodu o pohár starosty SDH
Labìtín. V tomto klání naši mladí obsadili 1. a 2. místo. Starší kolegové z SDH Labìtín se
v konkurenci s SDH Kladruby nad Labem, Zdechovice, Labské Chrèice a Semín umístili na
1. místì. Závody byly vydaøené, všichni se dobøe bavili.
Poté, co jsme si všichni o prázdninách odpoèinuli, se mùžeme s plným nasazením vrhnout
do dalších aktivit. Ale o tom až pøíštì.....
Petr Pohl
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CHODCI, CYKLISTÉ A ŘIDIČI SENIOŘI V DOPRAVĚ
Další z našich preventivních èlánkù budeme vìnovat oblasti silnièního provozu, chodcùm,
cyklistùm, øidièùm a pøedevším seniorùm v dopravì. Aè dopravní nehodovost má z dlouhodobého hlediska klesající tendenci, co se týká jak poètu, tak tragických následkù nehod, jistì je
na místì si pøipomenout nìkolik základních pravidel. Vzhledem k tomu, že se jedná o pomìrnì obsáhlé téma, pokusím se vyzdvihnout vìci, které by vás mohly zajímat. Øekneme si, kdo
je vlastnì chodec, jaké má povinnosti a jak je to s domnìlou absolutní pøedností na pøechodu
pro chodce. Zopakujeme si, kdo a kde by mìl nosit reflexní prvky. Dále si øekneme, zda je v
poøádku, když obèas vidíme vìtšinou cyklistky – ženy, jak vezou na jízdním kole nákup, jednou
rukou øídí a v druhé ruce drží deštník, aby nezmokly nebo jaká hrozí pokuta cyklistùm, kteøí
jedou pod vlivem alkoholu. A v neposlední øadì si pøipomeneme, jak je to se zdravotními
prohlídkami u øidièù starších 65 let a s jízdou na vozítkách segway.
Chodec – Kdo je vlastnì chodec? Zákon hovoøí tak, že chodec je i osoba, která tlaèí nebo
táhne sáòky, dìtský koèárek, vozík pro invalidy nebo ruèní vozík o celkové šíøce nepøevyšující
60 cm, pohybuje se na lyžích, koleèkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení
anebo pomocí ruèního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo nebo motocykl
o objemu válcù do 50 cm3 nebo psa. Každý tento chodec je úèastníkem silnièního provozu
a má urèité povinnosti. Zákon ukládá chodci povinnost použít chodník nebo stezku pro chodce (ta bývá oznaèená dopravní znaèkou). Tam, kde chodník není, chodí se po levé krajnici
nebo co nejblíže levému okraji vozovky a to v poètu maximálnì dva chodci vedle sebe. Aè
zákon ukládá chodcùm, aby byli oznaèeni reflexními prvky za snížené viditelnosti pouze mimo
obec, policie obecnì doporuèuje být za snížené viditelnosti oznaèen reflexními prvky všem
chodcùm a cyklistùm. Pokud se pohybujete pomocí hole, urèitì jí opatøete také reflexními
prvky. Stejnì to platí i pro pøípad, kdy za snížené viditelnosti venèíte psa, kde doporuèujeme
oznaèit obojek i vodítko. Na používání reflexních prvkù policie zamìøuje i øadu dopravnì bezpeènostních akcí, kde rùzné prvky s retroreflexních materiálù rozdává. Jinou volbou mùže být
i oznaèení se neoslòujícím svìtlem napøíklad z jízdního kola. Toto svìtlo bychom doporuèili
pøipevnit tøeba na paži, která je blíže do vozovky. Co se týká pøecházení vozovky, policisté se
obèas setkávají s mylným výkladem zákona v tom smyslu, že chodec má absolutní pøedost,
což opravdu tak není. Doporuèujeme dbát pøedevším na své zdraví, pøi pøecházení vozovky
být ostražití, nebýt roztržití a myslet na to, že je lepší nìkam pøijít o chvíli pozdìji, než nedojít
už nikdy. Tam kde je pøechod pro chodce, je chodec povinen jej užít. Pokud na komunikaci
pøechod není, má chodec povinnost pøecházet vozovku kolmo k její ose. Každý by mìl mít
na pamìti, že chodci a cyklisté jsou nejzranitelnìjšími úèastníky silnièního provozu a tak
k sobì a ostatním úèastníkùm pøistupovat.
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Cyklista – Cyklista je øidiè nemotorového vozidla, tzn. také úèastník silnièního provozu. Jízda pod vlivem alkoholu je stejnì jako u øidièù vozidel na kole zakázaná a pokuty nejsou zrovna
nízké. Pokud by cyklistovi policisté namìøili do 1 promile alkoholu v dechu, hrozí mu pokuta
od 2.500 do 20.000 korun, nad 1 promile alkoholu v dechu 25.000 až 50.000 korun pokuty
a stejnì tak, když se cyklista odmítne dechové zkoušce podrobit. Na kole se jezdí pøi pravém
okraji vozovky, a pokud je zøízen jízdní pruh pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty, je povinnost
jich cyklista užít. Cyklista mladší 18 let je povinen mít na hlavì za jízdy øádnì pøipevnìnou
ochrannou pøilbu. Policisté však doporuèují, aby pøilbu nosili všichni cyklisté bez rozdílu vìku.
Dítì mladší 10 let smí jet na silnici jen pod dohledem osoby starší 15 let. K osvìtlení cyklisty
zákon øíká, že cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen svìtlomet s
bílým svìtlem svítícím dopøedu a zadní svítilnu se svìtlem èervené barvy nebo pøerušovaným
svìtlem èervené barvy. Je-li vozovka dostateènì a souvisle osvìtlena, mùže cyklista použít náhradou za svìtlomet svítilnu bílé barvy s pøerušovaným svìtlem. K výše uvedenému pøíkladu
pøevážení nákupních tašek a jiných zavazadel na jízdním kole se vztahuje ustanovení zákona,
které hovoøí o tom, že cyklista nesmí jet bez držení øídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruèní vozík, psa nebo jiné zvíøe a vozit pøedmìty, které by znesnadòovaly
øízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné úèastníky provozu na pozemních komunikacích. Kdo
z vás nìkdy vezl na øídítkách tìžké nákupní tašky tak jistì ví, pøed èím chci varovat. Nákupní
taška pak pøi potøebì udìlat nìjaký manévr èasto pøevezme øízení kola za vás, což ohrožuje
nejen vás samotné, ale i ostatní úèastníky silnièního provozu. Proto doporuèujeme si opatøit
na jízdní kola košíky èi jiné nosièe. Pokud byste potøebovali za jízdní kolo pøipevnit vozík, je
to možné, avšak zákon vám povoluje pøipojit pøívìsný vozík do maximální šíøky 90 cm, který
bude mít vzadu dvì èervené odrazky netrojúhlelníkového tvaru. Pokud chce cyklista pøejet
vozovku na druhou stranu a použije k tomu pøechod pro chodce, musí kolo vést. Pokud užije
pøejezd pro cyklisty, musí se pøesvìdèit, zda mùže vozovku bezpeènì pøejet, aniž by ohrozil
sebe nebo ostatní úèastníky silnièního provozu. Stejnì jako chodci jsou i cyklisté jedni z nejvíce zranitelných úèastníkù silnièního provozu a proto je na místì opatrnost a ohleduplnost.
Øidiè – senior – o øízení vozidla bychom zde mohli psát sáhodlouhé povídání, nicménì co
je pro øidièe – seniory nad 65 let dùležité pøi øízení vozidla je mít u sebe potvrzení o zdravotní
zpùsobilosti. Lékaøské prohlídce je øidiè povinen se podrobit nejdøíve 6 mìsícù pøed dovršením 65 a 68 let a nejpozdìji pak v den 65. a 68. narozenin. Po 68 roce vìku pak každé dva
roky. Øidiè je povinen mít pøi øízení toto potvrzení u sebe a na výzvu policisty mu jej pøedložit.
Pokud øidiè toto potvrzení nemá, hrozí mu pokuta ve výši 5.000 až 10.000 korun plus zákaz
øízení od 6 mìsícù do 1 roku. Obèas se jako policisté setkáváme s tím, že starší lidé jsou od
urèitého vìku ménì pozorní, zhoršuje se jim zrak, stabilita, sluch a tak podobnì a je pro
nì tìžší se pøizpùsobit souèasné extrémnì rychlé dopravì. A právì pro seniory od 65 let v
souèasné dobì probíhá projekt „Jedu s dobou“, který realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik øidièù AÈR. Jedná se o zhruba pùldenní zdokonalovací školení pro seniory, kde se
dozvìdí novinky z legislativy, bezpeènosti silnièního provozu a zdravovìdy s praktickým ovìøením øidièských návykù s vlastním vozidlem. Nejbližší kurzy budou probíhat na Autodromu ve
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Vysokém Mýtì nebo v Hradci Králové v sobotu 21. dubna 2018 nebo v nedìli 20. kvìtna 2018
vždy od 8 a od 14 hodin. Kurz je zdarma, ale vzhledem ke kapacitì míst je nutné se pøihlásit
na webových stránkách www.jedusdobou.cz Policie vøele tento kurz doporuèuje!
V úvodu jsem ještì slíbila informaci k ježdìní na vozítkách segway. Na ten zákon pohlíží
jako na osobní pøepravník a hovoøí tak, že na a osobním pøepravníku se samovyvažovacím
zaøízením nebo obdobném technickém zaøízení se lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce
pro chodce a cyklisty nebo na oddìleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty
nebo na pìších a obytných zónách pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí
chùze. Obce mohou naøízením vymezit na svém území místa, kde je provozování tìchto
pøepravníkù zakázáno a tato místa je povinna oznaèit dopravní znaèkou.
Vzhledem k tomu, že se blíží jaro, pøeji vám i sobì co nejménì studených sychravých dnù
a co nejvíce dnù krásných a proslunìných!
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvèí policie Pardubického kraje
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ZPRÁVY ZE ZŠ
Ukonèení školního roku 2017/2018
Konec školního roku se nesl pøedevším na vlnì oèekávání hodnocení žákù a mnozí byli
jistì se známkami na vysvìdèení spokojeni. Ještì pøedtím v posledním týdnu se tradiènì pøedávaly uèebnice, probìhl orientaèní závod, ale také byli odmìnìni nejlepší žáci, kteøí uspìli v
rùzných soutìží. Vyhodnoceny byly pøíspìvky celoroèního plánu ekologické výchovy, s kterými
se žáci seznámili v rámci projektového dne.
Poslední den pøed prázdninami patøil pøedevším žákùm deváté tøídy, kteøí si pøipravili hezké a dojemné rozlouèení, zakonèené sborovým zpìvem. Na památku obdrželi tradiènì šerpu
a keramickou medaili.
Pøejeme všem absolventùm mnoho zdaru v dalším studiu a budeme na nì jistì dlouho
vzpomínat.

Mgr. Tomáš Zemánek, øeditel ZŠ a MŠ
Orientaèní závod
V závìreèném týdnu školního roku, 26.
èervna, zorganizoval školní parlament další
sportovní akci – Orientaèní závod. Zúèastnili
se ho všichni žáci od druhé do deváté tøídy.
Plnili úkoly vìdomostní i sportovní. Pøes vìkovou rùznorodost jednotlivých soutìžících v
družstvech si žáci velmi hezky pomáhali, pøi
závìreèném sprintu dokonce nìkteøí starší
své mladší spolužáky nesli.
Tato akce se zdaøila, poèasí nám pøálo,
všichni - jak žáci, tak i uèitelé – jsme se pobavili.
Hana Valentová
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Zahájení nového školního roku
Prázdniny utekly jako voda a pro všechny školáky, studenty a pedagogy zaèal nový školní
rok. Ten letošní jsme zahájili v pondìlí 3. záøí 2018 slavnostním shromáždìním. Nejdøíve jsme
pøivítali naše prvòáèky, kteøí pøijeli pøed budovu školy koèárem taženým kladrubskými bìlouši. Za doprovodu fanfár nastupovali pøed ostatní žáky a uèitele plni zvìdavosti a také možná
trochu s obavami, co se bude dít dál. Podpoøit je pøišli rodièe, prarodièe i ostatní pøíbuzní
a blízcí. Po slavnostních projevech pana øeditele, paní starostky naší obce, paní starostky
Kladrub n. L. a pana starosty Zdechovic žáci odcházeli do svých tøíd. Ti starší se tìšili hlavnì
na kamarády a prvòáèci zase na to, až uvidí svoji tøídu a poprvé usednou do školních lavic. Ve
tøídì je uvítala paní uèitelka, vzájemnì se pøedstavili, malí školáci si prohlédli svoje uèebnice
a také zde mìli pøipravené dáreèky od firmy Bovys, Laktos a od Pardubického kraje.

První den školního roku je vždy velkým zážitkem. Ať všem žákùm radost z uèení vydrží co
nejdéle! Pro nás bude nejdùležitìjší, aby žáci chodili do školy rádi a s úsmìvem.
Marcela Banková
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Pøed zaèátkem prázdnin naši mateøskou
školu navštívilo „Kino do škol“. Seznámilo
naše dìti se zajímavou a ještì témìø neznámou, velkoformátovou projekcí s 3D
efektem. 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 „Platon - krtek objevitel“.
A než jsme si naplno zaèali užívat letních
prázdnin, naše pøedškolní dìti se ještì stihly
rozlouèit a pøedvést všechno, co se nauèily a
co si tak peèlivì pøipravovaly. Jejich program
byl opravdu úžasný! Svými taneèními kreacemi pøekvapili pøi svém vystoupení nejen své
rodièe a blízké, ale i naše babièky a dìdeèky z
Komunitního domu v Øeèanech nad Labem,
kterým jsme také jedno vystoupení vìnovali.
Hned 3. záøí jsme se s našimi kamarády
tradiènì rozlouèili. Sice nám poèasí trochu
nepøálo, ale slavnostní náladu nám to nepokazilo. Dìti s rodièi se proto shromáždili ve
tøídì Sluníèek, kam jim popøát mnoho štìstí
a úspìchù ve škole pøišla paní starostka Ing.
Michaela Matoušková a pan místostarosta
Miloš Švejk. Dìti dostaly na památku krásnou velkou knihu a šerpy a jako každý rok
je do školy odvezly koèáry s kladrubskými
koòmi. Byl to pro všechny jistì nádherný
zážitek!
Pro novì pøíchozí dìti nastalo adaptaèní období, ve kterém si budou zvykat na nové prostøedí. Úspìšné zvládnutí adaptace je úkol nejen pro dìti, ale i pro jejich rodièe a celý kolektiv
mateøské školy jim v tom samozøejmì rád pomùže.
Obì tøídy jsou naplnìny na maximální poèet 28 dìtí, které èeká v tomto novém školním roce
mnoho krásných a zajímavých akcí. Hned v záøí zaèínají pøedškolní dìti navštìvovat tìlocviènu
v základní škole se známou a oblíbenou sportovní školièkou. Na jaøe nám zaène kurz plavání v
Kutné Hoøe a samozøejmì nás opìt zaènou navštìvovat naše oblíbená divadélka - Kozlík, Víla
Srdíèková, Kolobìžka, Šeherezáda a divadélko Pernštejni. Hned druhý týden v záøí zaèínáme s
divadélkem Víly Srdíèkové.
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Touto cestou bychom rádi podìkovali zamìstnancùm høebèína v Kladrubech nad Labem za
nezapomenutelnou, spanilou jízdu jejich koní s našimi prvòáèky a všem holèièkám a klukùm
pøejeme pohodový školní rok, rodièùm dobrou náladu, vstøícnost a pochopení.
Lenka Fidlerová
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