ÚVODNÍ SLOVO
Milí spoluobèané,
vítám vás u jarního zpravodaje Øeèan nad Labem a Labìtína.
Sluníèko už nás pomalu láká na zahrádky, na procházky a do pøírody a tak vám snad trochu èasu zbyde i na pøeètení našeho zpravodaje. Èekají nás Velikonoce a pøíroda se nám zaène probouzet,
tak i naše aktivity na obci tomu budou odpovídat. Klidnìjší období máme už za sebou a èeká nás opìt stavební sezona. V dubnu
a kvìtnu bychom se mìli dozvìdìt, zda budou naší obci pøidìleny
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu místní komunikace Na Raèanech v Labìtínì a na výstavbu chodníku podél ul. 1.máje ke sportovišti ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Žádali jsme také o dotaci na výmìnu veøejného osvìtlení
a aè jsme mìli administrativnì vše v naprostém poøádku, bohužel nám dotaci pro nedostatek
finanèních prostøedkù ve státním rozpoètu nepøidìlili. I tak jsme zkusili odvolání, kdyby snad
nìjaká z obcí svùj investièní zámìr pøehodnotila a dotace by se poskytovala další v poøadí.
V klidnìjším zimním období jsme nezaháleli a vedli jsme hned nìkolik dùležitých jednání,
o kterých byste mìli vìdìt. Vìtšina z nich se týká našeho životního prostøedí a protože obec
nemá pøedsedu výboru a tedy ani výbor, dìkuji tímto pánùm místostarostùm, že se spolu se
mnou na øešení tìchto dùležitých otázek podílejí. Intenzivnì øešíme s rybáøi a Povodím Labe
neutìšený stav potokù pøivádìjících vodu do soustavy našich rybníkù. Po nìkolika schùzkách
se nám podaøilo vyjednat dùležitý krok, kterým je možnost vzít èistotu potokù do vlastních
rukou a pomocí našich rybáøù mùžeme s proèištìním od hrubých nánosù zaèít. Vodní toky jsou
totiž ve správì Povodí Labe a tak si ani my, nemùžeme dìlat co se nám zlíbí a na vše musíme
mít patøièná povolení. Také se nám tu chystá velmi dùležitý investièní zámìr v podobì tìžby
manganu. Protože je nad tìžbou mnoho otazníkù, konala se bìhem bøezna veøejná schùze
Manganu Chvaletice s obèany v naší obci. Zpravodaj chystáme ještì pøed touto schùzkou,
takže nemohu nyní pøedjímat, jak se debata bude vyvíjet. Naše obec není zasažena ani stavbou
podniku na zpracování manganu, ani tìžbou samotnou, není tedy dotèeným orgánem, ale
dle mého osobního názoru je velmi zasažena mnohými dalšími vlivy ať už na životní prostøedí v naší obci, tak i demograficky, ekonomicky, dopravnì a hlukovì. Tìmito všemi otázkami
a ještì mnoha dalšími se schùze bude zabývat. Uvidíme tedy, zda nám bude na naše otázky
odpovìzeno. Další dùležitou informací v oblasti životního prostøedí, kterou nyní musíme øešit,
je návrh pozemkù Agentury ochrany pøírody a krajiny do evropsky významné lokality NATURA
2000. Na našem katastrálním území se nachází modrásek oèkovaný a modrásek bahenní a je
žádoucí jeho ochrana. Protože byly vytipované i soukromé pozemky s èímž majitelé nesouhlasí,
snaží se obec poskytnout luka v majetku obce, která by k tomuto úèelu mohla sloužit. Je
však zcela na uvážení orgánù ochrany pøírody a krajiny a nadøízených ministerstvech, zda na
naši nabídku pøistoupí. Zaèátkem roku jsme se také zabývali plánováním výsadby stromù na
holinách
v Labìtínì, kde musí dojít k zalesnìní. V souèasné dobì se zde z èásti pálí
èarodìjnice, ale jak již byli obèané informováni na veøejné schùzi výboru pro Labìtín, našli
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jsme spolu s panem Beranem, který nám v této vìci významnì pomáhá, øešení vhodné pro
všechny zúèastnìné. Nebude tedy tøeba nijak významnì mìnit zabìhnuté poøádky a pøitom
dojde k potøebnému zalesnìní.
Od ledna do bøezna také probíhaly všechny potøebné povolovací procesy nutné k odstávce
èistírny odpadních vod. Ta bude v dubnu odstavena a bude probíhat rozsáhlá oprava, kdy se
vymìní stará potrubí a pøedevším aeraèní systém, který bude dodávat více kyslíku do èištìných
vod a tím bude docházet k ještì lepšímu pøeèištìní.
Nejsou však v obci jen pozitiva, ale chodíte si k nám stìžovat na opìtovné stání aut na chodnících a dokonce na ohrožení vaší bezpeènosti, což už musela øešit i Policie ÈR. Nejen pro tento problém, ale také z dùvodu výskytu jiných závažných jevù, o kterých se tu zámìrnì nechci rozepisovat,
aby nesloužily jako návod pro zvýšení aktivity, se zastupitelstvo obce rozhodlo na svém únorovém
zasedání posílit hlídku obecní stráže. Obecní stráž prosím vnímejte pøedevším jako prevenci a pomoc pro vás samotné. Mùžete jim oznamovat problémy, které v obci vnímáte ale i se ptát na to, co
byste potøebovali. Obecní stráž je tu pro nás, pro naši bezpeènost, bezpeèí a dodržování obecních
vyhlášek. O této problematice jsem se již rozepisovala v minulých zpravodajích, tak se nyní nebudu
opakovat, všechny zpravodaje jsou dostupné na webových stránkách obce a je možné si je zpìtnì
pøeèíst. Zmíním jen postup, který bude novì aplikován u vozidel stojících na chodnících nebo pøi
chybném parkování, kdy je omezován prùjezd záchranných složek. Uvìdomme si, že se potøeba využití záchranných složek mùže týkat nás všech a všichni dozajista chceme, aby k nám složky pøijely
vèas a zachránily náš život i majetek. Proto bude docházet k maximálnì dvìma upozornìním vložením lístku za stìraè a pøi tøetím porušení bude dopravní pøestupek postoupen Policii ÈR. Na lísteèku
se vždy dozvíte, jaký paragraf zákona o pozemních komunikacích jste porušili a pøíštì si budete
moci dát pozor. Proto nebudeme postupovat k pøestupkùm ty, kteøí po upozornìní své parkování
vyøeší. Pokud je však porušování zákona opìtovné, bude dále øešeno. Je pochopitelné, že chodníky
slouží pro chodce a nikoliv pro auta a je v našem zájmu, aby nebyly chodníky poškozovány tìžkými
vozidly. Pak se nejen špatnì udržují, ale pøedevším se zaènou uvolòovat dlaždice a vy pak mùžete
snadno zakopnout a zranit se. Dìkujeme proto všem, kteøí nám pomohou spoleènì situaci øešit.
Pryè ale od restrikcí, nyní k plánùm v nadcházejícím ètvrtletí. Bìhem dubna a kvìtna budeme
pøipravovat hned nìkolik výbìrových øízení a to na výstavbu místní komunikace Na Raèanech
v Labìtínì, dále na již zmínìný chodník a také na dopadové plochy k dìtskému høišti v Labìtínì,
které ještì pøed tím doplníme o jeden hrací prvek, jež si vybrali sami rodièe. Budou to opìt tøi mìsíce velkých pøíprav a rozjetí stavební sezóny a tak s námi prosím mìjte trpìlivost, pokud se bude
stavba vyskytovat blízko vašeho bydlištì. Odmìnou nám bude zase kus hezèích Øeèan a Labìtína.
V sobotu 15. èervna se na vás budeme tìšit na westernovém dni v Labìtínì. Pozvánku
s chystaným programem budeme uveøejòovat po jeho uzavøení v rozhlase i na webových a facebookových stránkách obce. Obleète se do kovbojského, poøiïte si poøádné klobouky, korzety
a westernové doplòky a pøijïte se s námi pobavit, tìšíme se na vás. :)
Krásné jarní dny všem pøeje
Ing. Michaela Matoušková, MPA, starostka obce
2
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 12/2018 ze dne 19. 12. 2018
Rozpoèet obce na rok 2019
Pøedsedající vyzvala pøedsedkyni finanèního výboru, aby se vyjádøila k navrženému rozpoètu
obce pro rok 2019. Pøedsedkynì finanèního výboru Kateøina Teplá sdìlila, že tento návrh rozpoètu byl dne 26. 11. 2018 finanèním výborem projednán a schválen. Finanèní výbor doporuèuje zastupitelstvu obce návrh rozpoètu ke schválení.
Návrh rozpoètu byl poté všem zastupitelùm poslán k pøipomínkování. Dotazy mìli pan Aleš Petrù a pan Ing. Petr Matoušek, kteøí své pøipomínky øešili na spoleèné schùzce se starostkou obce.
Dále pøedsedající seznámila pøítomné s jednotlivými pøíjmovými a výdajovými položkami navrženého rozpoètu. Do pøíjmù jsou zapoèteny pouze pøedem známé a schválené položky. Mezi
hlavní výdajové položky patøí výstavba chodníku podél ulice 1. máje ke sportovištím, opravy
ÈOV, oprava ulice Na Raèanech, nákup objektu od firmy Støecha, revitalizace veøejného osvìtlení atd.
Celkové pøíjmy jsou ve výši 24 369 500 Kè, výdaje jsou 29 572 000 Kè, dále je zapojen pøebytek
hospodaøení z minulých let ve výši 5 202 500 Kè.
P. Matoušek vyjádøil pøipomínku k položce výdajù za dopadové plochy na dìtské høištì v Labìtínì. Dle jeho názoru je to pøíliš vysoká èástka a je možné tyto výdaje využít lépe.
Dle názoru paní starostky k tomuto výdaji bude možná k dispozici dotace, o kterou již pøedchozí zastupitelstvo žádalo. Dále p. Tkáè jako pøedseda výboru pro Labìtín zdùraznil, že je
tento bod již delší dobu plánován na pøání rodièù dìtí využívajících toto høištì. Hlavním cílem
je zlepšení celkového poøádku a hygieny na høišti. Také zmínil, že budování dìtských høišť mìli
ve volebním programu obì uskupení. Následnì bylo domluveno, že písek z tohoto høištì bude
využit na novì zbudované workoutové høištì.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje rozpoèet obce na rok 2019 s celkovými pøíjmy
24 369,50 tis. Kè, celkovými výdaji 29 572 tis. Kè a zapojením pøebytku hospodaøení z
minulých let ve výši 5 202,50 tis. Kè.
Vyhláška obce è. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru,
pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù pro rok 2019
Paní starostka dále informovala o nutnosti schválení výše poplatku za svoz komunálního
odpadu v obci pro rok 2019.
Náklady na svoz komunálního odpadu neustále rostou, dle posledního rozúètování výše poplatku
pro obèany netvoøí ani polovinu skuteèných nákladù, druhou vìtší èást doplácí za své obèany obec.
Vzhledem k tomu, že je v obci nastavený systém tøídìní odpadù (ze kterého nyní již nejsou
témìø žádné finanèní benefity) se obec rozhodla zachovat poplatek ve stejné výši, aby nedošlo
k nárùstu množství nevytøídìného odpadu.
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Bohužel situace na trhu s odpady a tøídìnými odpady se výraznì zmìnila a nyní se èeká na
další legislativní zmìny.
Paní V. se dotazovala na možnost poøízení dalšího kontejneru k nákupnímu støedisku. Pøedsedající sdìlila, že další kontejnery by dále zvyšovaly náklady na odvoz odpadù, proto je tøeba
se zamìøit spíše na to, kdo kontejnery na tøídìný odpad plní, neboť bylo zamìstnanci obci
hlášeno, že kontejnery obsahují i jiný tøídìný odpad, než z domácností, pro které je urèen.
Zastupitelé potvrdili, že tento problém existuje a že tøídìné kontejnery využívají i podnikající
subjekty, které mají povinnost si tøídìní odpadù zabezpeèovat samostatnì na vlastní náklady.
Témìø vždy se stane, že takový pùvodce odpadu èeká na vyvezení a poté ho naplní svým
odpadem a pro odpad obèanù již nezbyde místo.
Z tohoto dùvodu se povìøuje pøedseda výboru pro životní prostøedí k zjištìním a pøedložením zprávy, zda mají podnikatelské subjekty v obci (mající provozovny produkující odpad),
zabezpeèen odvoz tøídìného a smìsného odpadu, a zda je dodržován zákon o odpadech, aby
nedocházelo k plnìní kontejnerù na tøídìný odpad podnikajícími subjekty a mohly je plnì
využívat obyvatelé obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje Obecnì závaznou vyhlášku è. 1/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù pro rok 2019 s výší poplatku 500 Kè na rok/osoba.
Dodatek è. 2 s mìstem Chvaletice na prostøedky spoleèné jednotky požární ochrany
Pøedsedající dále informovala o pøedložení žádosti ke schválení nového dodatku s mìstem
Chvaletice pro navýšení prostøedkù pøispívajících na spoleènou jednotku požární ochrany.
Tento dodatek musí být schválen i ze strany naší obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje Dodatek è. 2 ke smlouvì ze dne 1. 12. 2003 o
sdružení prostøedkù na spoleènou jednotku požární ochrany s Mìstem Chvaletice na èástku
60 000 Kè roènì.
Diskuse, rùzné
a) Pan Matoušek jako pøedseda výboru pro životní prostøedí pøeèetl zprávu o øešení zadaných
úkolù.
V lesíku u ZŠ byly oznaèeny tøi stromy ke kácení, dále zde pøekáží jeden strom jeøáb. V lesíku
u høištì bude nutná probírka, stromy budou teprve oznaèeny. U broukù na lípách podél ulice
1. máje je panem B. doporuèeno nezasahovat, protože tato ploštice je chránìná. Následnì
pøedal paní starostce podepsaný výtisk se zprávou.
Paní starostka upozornila pøedsedu výboru pro životní prostøedí, že zpráva neodpovídá formuláøi, který mu byl zaslán a nemá dùležité náležitosti, neboť neobsahuje základní informace,
které jsou souèástí rozhodnutí o kácení døevin rostoucích mimo les. Na základì pøedloženého
4
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dopisu není možné rozhodnout o kácení stromù. Žádá o pøedložení vyplnìného formuláøe,
který mu byl zaslán a obsahuje patøièné náležitosti (parcelní èísla, druhy stromù, poèty, oznaèení, náhradní výsadbu atd.) k vydání rozhodnutí pro kácení stromù.
Formuláø se všemi náležitostmi poskytla již døíve panu Matouškovi, ten informace vymazal a
napsal dopis volnou formou. Každopádnì rozhodnutí o kácení èi ochranì stromù je vìc neodkladná vzhledem k možnosti šíøení chorob èi škùdcù. V tomto pøípadì již hrozí nebezpeèí
šíøení nákazy, a proto pøedsedající žádá o okamžitou nápravu a oznaèení stromù, které se
mají kácet. Zároveò upozornila, že v jeho pøípadì nejsou povinnosti øádnì plnìny a neplní ani
rozhodnutí zastupitelstva, což potvrdila kontrola kontrolního výboru.
Pan Matoušek se nìkolikrát vyjádøil, že dané problematice nerozumí. Na základì tohoto vyjádøení paní starostka pøeèetla § 159, odst. 1 obèanského zákoníku: „Kdo pøijme funkci èlena
voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potøebnými
znalostmi a peèlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péèe øádného hospodáøe
schopen, aè to musel zjistit pøi pøijetí funkce nebo pøi jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro
sebe dùsledky.“
Pan Matoušek sdìlil, že vzhledem k tomu, že není schopen øešené dané problematice porozumìt, podává tedy svoji rezignaci na pøedsedu výboru pro životní prostøedí. Tu na místì sepsal
a pøedložil starostce obce. Po jejím pøeètení starostka na rezignaci doplnila, ať rezignaci podá
na podatelnu OÚ, rezignaci podepsala a vrátila ji panu Matouškovi zpìt.
b) Paní Vanèurová pøednesla struènou zprávu o zasedání kontrolního výboru. Bylo zkontrolováno plnìní pøijatých usnesení, dále probìhla kontrola práce výborù. Dle kontroly finanèní
výbor, poøádkový výbor, výbor pro sport, kulturní výbor a výbor pro Labìtín øeší své záležitosti øádnì, ve spolupráci s vedením obce i ostatními zastupiteli. Pøi kontrole výboru pro
životní prostøedí bylo zjištìno, že od 12. 11. 2018 nedostala starostka obce žádnou zpìtnou
písemnou vazbu na øešené problémy, takže nemùže doložit øešení zadaných úkolù. Zjištìné
skuteènosti budou uvedeny v zápise ze zasedání kontrolního výboru.
c) Pan L. vyjádøil svùj názor ke èlenùm zastupitelstva, mìl požadavek na jejich zøetelnou a
hlasitou mluvu a vyjádøení svého názoru pøi hlasování.
d) Pan S. také vyjádøil svùj názor na zastupitele.
e) Pan Tuèek požádal o zmìnu fotografa na vítání obèánkù. Kvalita fotek je naprosto nedostateèná. Paní starostka požádala zastupitele o zajištìní nabídek èi kontaktù na fotografa
nového.
f) Pan L. se zeptal, zdali by nešlo požádat o zøízení kruhového objezdu na køižovatce u Labìtína. Dle sdìlení paní starostky toto již bylo projednáváno. Komunikace 3. tøídy je pod správou
SUS a momentálnì nejsou na tuto realizaci prostøedky. Vzhledem k zatøídìní komunikace a
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velikosti kruhového objezdu by bylo potøeba odkoupit èásti soukromých pozemkù, které by
zasahovaly do kruhového objezdu.
g) Pan Tuèek se dotazoval na možnost oslovení geodetické firmy pro zamìøování pozemkù
dotèených digitalizací katastru nemovitostí i vzhledem k budoucím potøebám obce. Bylo by
vhodné, aby obec spolupracovala s jednou kanceláøí pro poskytování ucelených informací a
možnosti operativního zadání a vyhotovení geometrických plánù.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 1/2019 ze dne 7. 1. 2019
Volba pøedsedy výboru pro životní prostøedí
Paní starostka informovala o závìrech vyplývajících z pracovní schùzky zastupitelù konané 2.
1. 2019, kdy byla øešena otázka nového pøedsedy výboru pro životní prostøedí a pokraèování
práce tohoto výboru po rezignaci pøedsedy výboru Ing. Petra Matouška.
Vzhledem k tomu, že Ing. Petr Matoušek na své rezignaci trvá a všichni další zastupitelé jsou
již pøedsedy výborù a tedy vytíženi, nebudeme schopni øádnì tento výbor obsadit. Z tohoto
dùvodu dojde k revokaci usnesení o zvolení èlenù tohoto výboru a výbor bude zrušen. Otázky
a problémy spadající pod životní prostøedí, ve vìci kácení stromoví, budou øešeny spoluprací
obce s panem Beranem. Další otázky v oblasti životního prostøedí budou øešeny pøímo vedením obce èi zadáváním jednotlivých úkolù zastupitelùm obce dle usnesení.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje revokaci bodu è. 1, písm. g) výpisu z usnesení è.
11/2018 ze dne 14. 11. 2018 z dùvodu rezignace pøedsedy výboru pro životní prostøedí Ing.
Petra Matouška a dalšího neobsazení této funkce.
Vypracování projektové dokumentace na veøejné osvìtlení v obci
Pøedsedající dále informovala o vypsání nového poptávkového øízení na zhotovení projektové
dokumentace na veøejné osvìtlení v obci.
Žádost o dotaci je již podána na PD pro první etapu odevzdanou ještì z pøedchozího projektu.
K dispozici jsou novì dvì nabídky od jiných firem. Každá nabídka byla zpracována ve dvou
variantách (bez a s položením nové kabeláže).
Ke schválení byla doporuèena levnìjší nabídka ve variantì s položením nové kabeláže (vzhledem ke stáøí stávajícího veøejného osvìtlení a èastým poruchám i na kabelovém vedení).
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zadání vypracování PD na osvìtlovací soustavu
veøejného osvìtlení obce v pøedpokládaném rozsahu cca 250 svìtelných bodù s projekcí
nové kabeláže s novým umístìním svìtelných bodù s termínem dodání do 30. 5. 2019 za
cenu 206 812 Kè bez DPH.
Rámcová smlouva o dlouhodobé vzájemné spolupráci Sev.en EC, a.s.
6
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Pøedsedající dále informovala o probìhlém jednání s vedením elektrárny Chvaletice, kdy se
jí jako každoroènì podaøilo vyjednat jednorázový pøíspìvek obci na kulturní aktivity, životní
prostøedí a sport v obci ve výši 150 000 Kè pro rok 2019.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje Rámcovou smlouvu o dlouhodobé vzájemné spolupráci è. 600015178 se spoleèností Sev.en EC, a.s. s finanèním plnìním pro Obec Øeèany
nad Labem ve výši 150 000 Kè na kulturní aktivity obce, životní prostøedí a sport.
Problematika odpadového hospodáøství v obci
Paní starostka dále informovala o nesplnìném bodu, který byl na prosincovém zastupitelstvu
sdìlen výboru pro životní prostøedí. Z dùvodu zrušení tohoto výboru je tøeba ustanovit zastupitele, který pøipraví podklady pro další stanovisko zastupitelstva obce. Pøetrvává nutnost
øešení pøeplnìných obecních kontejnerù na smìsný komunální i tøídìný odpad, které mají
sloužit pouze obèanùm obce, nikoliv podnikatelským subjektùm.
Je tedy nutné situaci s urèenými podnikatelskými subjekty v obci provìøit a zjistit, jakým
zpùsobem øeší likvidaci odpadù ze své podnikatelské èinnosti. Informace následnì posoudí
zastupitelstvo obce.
Tímto úkolem bude povìøen zastupitel obce Ing. Petr Matoušek.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. povìøuje zastupitele Ing. Petra Matouška ke všem zjištìním
vedoucím ke kontrole obce nad využíváním, sbìrem, tøídìním a odstraòováním odpadu u
podnikatelských subjektù v souladu se zákonem o odpadech, spoèívající v pøípravì dopisu
podnikatelským subjektùm majícím provozovny na území obce, k pøípravì jmenného seznamu a adres tìchto subjektù – termín do 20. 1. 2019 a k pøedložení koneèné písemné analýzy
zpùsobu nakládání s odpadem u poptaných subjektù – termín do 11. 2. 2019.
Diskuse, rùzné
a) P. Petrù se dotazoval na možnost pøemístìní odpadového hnízda, které je u silnice z Kladrub
nad Labem z dùvodu ukládání odpadu projíždìjícími lidmi, kteøí nejsou obèany naší obce. Zastupitelé dále tuto otázku konzultovali.
b) Pí. K. se dotazovala na možnost sbìru èi ukládání odpadních tukù z domácností do hromadných sbìrných nádob. Bylo jí odpovìzeno, že v souèasné dobì se tuky dávají do smìsného komunálního odpadu, ale v budoucích letech, až bude v okolí odborná firma oprávnìná ke zpìtnému
odbìru tukù, obec zajistí možnost sbìru tohoto druhu odpadu.
c) P. K. se dotazoval, zda by mohl na vlastní náklady proøezat døeviny u silnice pøed železnièním
pøejezdem v Labìtínì. Bylo mu odpovìzeno, že pokud se bude jednat o pozemek obce, pak je
možné proøez provést po pøedchozí domluvì zejména co do rozsahu a zpùsobu oøezu.
d) Pí. D. požádala, zda by bylo možné lépe zvýraznit dopravní znaèení u odboèky na nadjezd
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z hlavní silnice ve smìru od Pøelouèe do Øeèan nad Labem. Pan místostarosta Tuèek pøislíbil
podání dotazu na SÚS PK.
e) P. Tkáè informoval o chystaném zasedání výboru pro Labìtín, termín bude sdìlen pøes facebookové stránky obce a obecním rozhlasem.
f) Pí. Vanèurová pozvala jménem SRPŠ všechny pøítomné na školní ples, který se koná 26. 1.
2019 v hostinci U Koblihù.
g) Pí. K. st. informovala o zneèištìní silnice, kterou zpùsobila stavební firma pøi demolièních
pracích.
h) Pí. K. se dotazovala na možnost volných parcel v obci ke stavbì rodinných domù.
i) Pí. V. informovala pøítomné o chystané akci obce, která se bude konat v Labìtínì na fotbalovém
høišti dne 15. 6. 2019 a bude ve stylu westernu. Informace o akci doplnil p. Tkáè.
j) Paní starostka pøipomnìla zastupitelùm zajištìní nabídek na nového fotografa pro vítání obèánkù v obci.
k) Pan Tuèek informoval o poptání tøí geodetických firem, je možnost ze strany zastupitelù získat
i další nabídky.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 2/2019 ze dne 27. 2. 2019
Smlouva o bezúplatném pøevodu vlastnického práva k p. è. 93/21 v k. ú. Øeèany nad Labem
Pøedsedající informovala o již dlouho pøipravovaném pøevodu uvedeného pozemku ve spolupráci s Úøadem zastupování státu ve vìcech majetkových na obec. Pozemek je do majetku obce
pøevádìn zdarma.
Obec se již dlouhodobì o tento pozemek stará, udržuje jej a proto i zažádala o jeho pøevod do
majetku obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje Smlouvu o bezúplatném pøevodu vlastnického
práva k majetku è. j. UZSVM/HPU/1073/2019-HPUM na pøevod pozemku p. è. 93/21 v k. ú.
Øeèany nad Labem z Èeské republiky – Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových
ve prospìch obce Øeèany nad Labem.
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Pachtovní smlouva na pacht rybníkù Labecký, Pøehrada, Tišina, Houšovec, Pastouška dle vyvìšeného zámìru
Pøedsedající dále informovala o vyvìšení zámìru k pronájmu soustavy obecních rybníkù, ke
kterému se pøihlásila místní organizace ÈRS, z.s. MO Øeèany nad Labem.
V dané lhùtì pøišel na obec také dopis od Ing. A. K. z Jièína s dotazy a požadavky k tomuto
vyvìšenému zámìru. Paní starostka obratem na tyto dotazy dopisem odpovìdìla (jiný kontakt
než adresa nebyl v dopise zanechán). Odpovìï paní starostky se vrátila zpìt jako nedoruèitelná,
adresát je neznámý. Paní starostka pøeèetla obdržený dopis i odpovìï na nìj.
Obec nicménì nemá zájem zmìnit pøedchozího nájemce ani zpùsob hospodaøení na soustavì
obecních rybníkù. Jedná se pouze o úpravu výše nájemného dle aktuálních podmínek pronájmu
a o zmìnu délky pronájmu, což jsou podstatné náležitosti smlouvy a tudíž musel být zámìr obce
vyvìšen. Nutno podotknout, že nìkteré rybníky jsou v souèasné dobì témìø bez vody a tak jejich oddìlené hospodaøení by významnì ovlivòovalo hospodaøení na všech rybnících, které jsou
vzájemnì propojené, což by bylo v rozporu s dobrým hospodaøením. Obec vyvíjí taková jednání,
která by vedla ke zvýšení hladiny vody v rybnících a umožnila chov ryb spolu se zadržováním
vody v krajinì. S místní organizací rybáøù je obec v tìsném kontaktu a spoleènì vedou jednání s
Povodím Labe s cílem takových opatøení, která by cílový stav zabezpeèila.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje pachtovní smlouvu na pacht soustavy rybníkù
Labecký, Pøehrada, Tišina, Houšovec a Pastouška dle vyvìšeného zámìru, tj. p. è. 64/6, v k.
ú. Labìtín o výmìøe 5830 m2 (Labecký rybník), p. è. 68/4 v k. ú. Labìtín o výmìøe 2520 m2
(rybník Pøehrada), p. è. 68/5 v k. ú. Labìtín o výmìøe 13 210 m2 (Rybník Pøehrada), p. è. 465/3
v k. ú. Labìtín o výmìøe 1471 m2 (rybník Tišina), p. è. 467/1 v k. ú. Øeèany n. L. o výmìøe 10
209 m2 (rybník Tišina), p. è. 351/1 v k. ú. Øeèany n. L. o výmìøe 13 731 m2 (rybník Houšovec),
p. è. 351/2 v k. ú. Øeèany n.L. o výmìøe 6 730 m2 (rybník Pastouška), èást p. è. 337/6 v k. ú.
Øeèany n. L. o výmìøe 5040 m2 (rybník Pastouška) za cenu obvyklou 3 Kè/m2/roèní, tj. celkem
58 741 m2 za 176 233 Kè Kè/rok na dobu 10 let Èeskému rybáøskému svazu, z.s., místní
organizaci Øeèany nad Labem.
Nákup kamerového systému do areálu ZŠ k dìtskému høišti
Paní starostka dále podala informace k zakoupení kamerového systému k jídelnì ZŠ, který bude
monitorovat dìtské høištì v areálu ZŠ.
Øeditel ZŠ zaslal nabídku pro pøipojení této nové kamery k dosavadnímu monitorovacímu systému ZŠ.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje nákup kamerového systému k jídelnì u ZŠ za cenu
18 134,60 Kè s DPH od firmy Beneš Petr, Kolín.
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Rozdìlení daru spolkùm na jejich èinnost pro rok 2019
Pøedsedající informovala o tom, že vzhledem ke vzneseným pochybnostem o platnosti seznamu
èlenù TJ Sokol nyní ještì nebude schvalováno rozdìlení darù spolkùm pro tento rok.
Rozdìlení prostøedkù obce na dary spolkù bude projednáváno na nìkterém z pøíštích zastupitelstvech obce.
Jedná se konkrétnì o doložení souhlasu s èlenstvím v TJ Sokol Øeèany nad Labem od jeho souèasných èlenù. Ze strany spolku Žen Labìtín, byla sdìlena informace, že je možné, že TJ Sokol
zvyšuje svoji èlenskou základnu, na kterou potom od obce získává pøíspìvky. Toto bylo sdìleno
a projednáváno v rámci jednání Výboru pro Labìtín v hostinci U Kurkù dne 13. 2. 2019. Situace
je tedy provìøována pøedsedou výboru pro sport, který zažádal o písemné potvrzení podpisù u
jednotlivých èlenù spolku, že souhlasí se svým èlenstvím. Tím bude odstranìna pochybnost o
výši èlenských pøíspìvkù a bude moci následnì dojít k rozdìlení pøíspìvkù od obce pro jednotlivé spolky.
O tomto bodu tedy nebylo hlasováno.
K placení pøíspìvkù TJ Sokol a pøihlášení se do tohoto spolku bude podána v Obecním zpravodaji pøehledná informace pro všechny obèany obce.
Zpráva Obecní stráže za uplynulé období a øešení dopravní situace v obci
Paní starostka vyzvala pana Z., jednatele spoleènosti zajišťující obecní stráž v obci, k podání
struèných pøehledných informací o øešené problematice.
Pan Z. popsal situaci a øešené pøípady v obci a dále informoval o hlídání pøechodu pro chodce v
ranních hodinách pøi pøecházení dìtí do školy, monitoring jízdy mladistvých na kole bez helmy a
monitorování parkování v obci, to vše v rámci nasmlouvaných hodin pro obec.
Následovala prezentace fotografií špatného parkování v obci zpùsobujícího nebezpeèné dopravní
situace. Tyto informace zajištuje obec a zároveò je posílají i sami obèané, kteøí jsou takovýmto
chováním øidièù aut v obci pøímo dotèeni. V poslední dobì došlo k výraznému navýšení stížností
ze strany obèanù.
Ze strany velitele výjezdní jednotky hasièù Øeèany nad Labem je v nìkterých ulicích klièkování
mezi auty s hasièským autem nemožné. Jako vhodné v dané situaci by považoval alespoò stání
aut pøi jedné stranì silnice. Hasièské auto naplnìné vodou nemùže klièkovat mezi stojícími vozidly a v mnoha pøípadech není prùjezd vùbec možný. Tím je pøímo ohrožena bezpeènost obyvatel
a jejich nemovitostí. Dále byla øešena dopravní situace na chodníku u køižovatky pøed bývalým
kinem, kdy nákladní auta zásobování èasto stojí pøímo na chodníku, který tím poškozují. Bylo
navrženo, aby se v tomto místì zøídilo zábradlí. Paní starostka informovala, že o zøízení zábradlí
v chodníku musí být žádán odbor dopravy Mìsta Pøelouèe.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje podání žádosti odboru dopravy MÚ Pøelouè o stanovení úpravy provozu na chodníku v køižovatce ul. Obráncù míru a 1. Máje pro doplnìní
zábradlí podél chodníku u bývalého kina.
10
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Z dùvodu zvyšující se potøeby obecní stráže pøi nevhodném parkování vozidel na chodnících,
zajištìní fotodokumentace a následné øešení s Policií ÈR i pro pøípady poškozování soukromého
majetku, byl proto navržen další postup, kdy bude obecní stráži navýšen poèet hodin o 26 hod
mìsíènì. Pro informovanost všech obèanù bude celá problematika a její øešení podrobnì popsána ve zpravodaji obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje navýšení poètu hodin pro výkon obecní stráže o 26
hod mìsíènì, tj. o 5460 Kè/mìs. s cílem dbát na bezpeènou dopravní situaci v obci s tím, že pøi
tøetím porušení dopravních pøedpisù bude spis postoupen k øešení Policii ÈR.
Diskuse, rùzné
a) Paní starostka podala informaci o vyjádøení neutrálního stanoviska k pøekraèování nových
emisních limitù Elektrárny Chvaletice.
b) Paní starostka dále informovala o probìhlé kontrole obce na hospodaøení s odpady v obci,
která probìhla bez závad.
Dále bylo sdìleno, že dopisy firmám a živnostníkùm k podání informací o nakládání s odpady,
které mìly odejít do schváleného termínu poštou a následnì využity pøi kontrole, nejsou stále
podepsány ze strany pana zastupitele Ing. Petra Matouška a nemohly být tedy odeslány. Zároveò
nedošlo k pøedání kompletních adres pracovnici obecního úøadu pro jejich odeslání.
c) Pøedsedkynì kontrolního výboru Ing. Marta Vanèurová za kontrolní výbor konstatovala, že
uvedené usnesení nebylo ze strany zastupitele Ing. Petra Matouška splnìno. Vše bude projednáno na jednání kontrolního výboru. Pan zastupitel bude vyzván k podání vysvìtlení, proè nesplnil
daný úkol, který formou usnesení zastupitelstva pøijal.
d) Paní starostka dále informovala o tom, že dotace na veøejné osvìtlení nebyla získána. Uvedený
projekt bude realizován pouze z prostøedkù obce.
e) Dále paní starostka informovala o schùzce zástupcù obce s Agenturou pro ochranu pøírody
a krajiny, kdy byla projednána záležitost výskytu Modráska a tím i chránìného území NATURA
2000 na katastru obce. Navržené dotèené pozemky jsou jak v soukromém vlastnictví, tak ve
vlastnictví obce. Tuto záležitost v kompetenci zrušeného výboru pro životní prostøedí nyní øeší
starostka obce s místostarostou pro stavební záležitosti a k návrhu zápisu pozemkù do Evropsky
významné lokality podali odpovìï s návrhem pozemkù obecních, aby byly soukromé pozemky
co nejménì dotèeny. Obèané, jakožto majitelé dotèených pozemkù taktéž podali svá stanoviska.
Následnì se tato situace bude øešit v rámci pøipomínkového øízení.
f) Paní starostka informovala o plánované schùzce se zástupcem Povodí Labe a o následné možnosti proèištìní potokù zásobujících vodou soustavu našich rybníkù.
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g) Pøedseda výboru pro kulturu a místní èást Labìtín p. Miroslav Tkáè informoval o probìhlé
schùzi s obèany Labìtína, která probìhla 13. 2. 2019 v hostinci U Kurkù a pøeèetl zápis o projednávaných tématech.
h) Pan Mgr. Josef Tuèek informoval o stavu hasièské zbrojnice v Labìtínì. Zároveò navrhl zajištìní
statika, který posoudí stav budovy a navrhne její vhodnou opravu.
i) Paní starostka sdìlila, že pøíští zastupitelstvo se bude konat 27. 3. 2019 od 18 hodin na
Obecním úøadì.
j) Paní starostka informovala o pøípravì projektu na komunikaci Za kostelem v Øeèanech nad
Labem.
k) Dále paní starostka pozvala všechny èleny zastupitelstva a obèany obce na veøejnou schùzi se
spoleèností Mangan Chvaletice, která se bude konat na Obecním úøadì v pondìlí 25. 3. 2019 od
18 hodin. Na této schùzi bude pøedstaven zámìr tìžby manganu ve Chvaleticích, další výstavba
se zámìrem koneèné revitalizace krajiny s podáním informací a zodpovìzení pøípadných dotazù
o vlivu na naši obec.
Úplný výèet bodù z jednání zastupitelstva obce najdete na webových stránkách obce.
Zde byly redakcí vybrány jen nejdùležitìjší body.
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Vážená paní starostko,
ve dnech od 4.1.- 6.1.2019 probíhala v našem regionu Tøíkrálová sbírka. Koledovalo se v
Pøelouèi a dalších 52 pøilehlých obcích. Bìhem víkendového koledování nám pomáhali dìti a
dospìlí i z Vaší obce. I díky nim byl letošní výtìžek rekordní.
Celkový výtìžek sbírky byl 326 187 Kè, tj o témìø 20% vice než loni!
Ve Vaší obci byl výtìžek 26 680,- Kè
Tímto mi dovolte jim podìkovat za jejich èas a ochotu nám pomoci. Mají náš obdiv, že
i za nepøíznivého poèasí zvládnou obcházet domácnosti a zároveò lidem rozdávat radost s
pøáním požehnání do nového roku.
Jejich pomoci si velmi vážíme! Budeme se tìšit na další spolupráci.
S pøáním všeho dobrého
Mgr. et Bc. Miroslava Škávová
koordinátorka TKS, Charita Pøelouè
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MANGAN CHVALETICE
Pøijïte si osobnì prohlédnout odkalištì u Chvaletic
Spoleènost Mangan Chvaletice, která plánuje recyklaci odkalištì Chvaletice – Trnávka, se v souèasné
dobì snaží pøedstavit své zámìry široké veøejnosti z okolních obcí. Nyní zve všechny, které zajímá recyklace a produkce manganu z hlušiny, k návštìvì odkalištì. Zástupci firmy budou pøipraveni na místì
ukázat obèanùm, jak dnes vypadá krajina, kam se v minulosti ukládaly zbytky z produkce pyritu, a
vysvìtlit širší souvislosti svých zámìrù. Zároveò bude možnost osobnì diskutovat o cílech spoleènosti
Mangan Chvaletice. Termíny a kontaktní osoby pro pøihlášení k návštìvì odkalištì naleznete v pozvánce, kterou rovnìž otiskujeme v tomto èísle našeho zpravodaje.
Znáte projekt spoleènosti Mangan Chvaletice? Vyplòte dotazník a dejte firmì vìdìt, co vás zajímá
Pøedstavitelé spoleènosti Mangan Chvaletice pøipravili dotazník, který je urèen pro všechny obèany
a slouží k tomu, aby firma zjistila, jestli lidem srozumitelnì vysvìtluje své zámìry. Na základì vyplnìných dotazníkù a jejich následného vyhodnocení chce spoleènost pøipravit podklady k jednotlivým tématùm tak, aby veøejnosti doplnila všechny požadované informace. Na základì naší spoleèné dohody
proto prosíme, pøineste vyplnìný dotazník na obecní úøad. Tady budeme dotazníky shromažïovat a
prùbìžnì pøedávat vedení spoleènosti Mangan Chvaletice.
Základní informace o projektu Recyklace odkalištì Chvaletice - Trnávka
Na odkališti se plánuje recyklovat okolo 27 milionu tun hlušiny, která obsahuje koncentraci okolo
6,5 % manganu. Ten se z hlušiny odstraní a recyklovaná pùda se má vrátit zpìt na odkalištì. Ukládána
ale bude na nové nepropustné podloží, aby byla zastavena probíhající kontaminace spodních vod.
Mangan Chvaletice plánuje pro recyklaci výstavbu zpracovatelského závodu v prostorách EP Chvaletice. Má jít o závod s nejmodernìjší technologií a s pracovními místy pro pøibližnì 350 - 400 zamìstnancù. Celý projekt recyklace je plánován na 25 - 30 let. Souèástí je zároveò rekultivace prostoru po
tìžbì a jeho zpøístupnìní veøejnosti. O tom, co mùže být po recyklaci na odkališti vybudováno, budou
moci obèané spolurozhodovat formou aktivního zapojení do pracovní skupiny, která se uvedenou
problematikou bude zabývat.

Foto archív spoleènosti Mangan Chvaletice
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Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme na prohlídku oblasti odkaliště, na kterém
společnost Mangan Chvaletice, s.r.o. plánuje realizaci projektu

Recyklace odkaliště Chvaletice Trnávka.
Termíny prohlídek pro veřejnost jsou naplánovány takto:
27. 3. středa od 16:00
30. 3. sobota od 10:00
3. 4. středa od 16:00
11. 4. čtvrtek od 16:00
13. 4. sobota od 10:00
16. 4. úterý od 16:00
Sraz účastníků je před závorou spol. Sev.en
na mostě přes potrubí odpadní vody
za železničním přejezdem do Trnávky
(naproti elektrárně Sev.en).
Program:
Prohlídka oblasti odkaliště s odborným výkladem.
Představení projektu Recyklace odkaliště Chvaletice Trnávka.
Diskuze.
Doporučujeme vhodnou pevnou sportovní obuv a teplé oblečení.
Vstup dětí je možný pouze v doprovodu dospělých.
Počet účastníků na každou prohlídku je omezen, nahlaste se prosím
předem asistentce společnosti Mangan Chvaletice, s.r.o., a to buď písemně
na e-mail: msulova@mn25.cz nebo telefonicky na 727 808 926.
Každý termín je omezen skupinou maximálně 20 osob, děkujeme za pochopení.

Na setkání s Vámi se těší tým Mangan Chvaletice, s.r.o.
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KNIHOVNA
Pøelom roku 2018 a 2019 v knihovnì
Na konci listopadu loòského roku se v knihovnì konala Vánoèní výtvarná a tvùrèí dílna,
kde si zájemci mohli vyrobit nìkolik sváteèních dekorací. Nejdøíve to byla ozdoba v podobì
ptáèka ze zlatého papíru a peøíèek. Také jsme vytváøeli ozdobu, pøi jejíž výrobì jsme využili
barevný tenký staniol a tvrdý papír a jako nejtìžší se ukázala výroba andìlíèka, kterého jsme
vytváøeli z korálkù, tvrdého a tøpytivého papíru a peøíèek.
Další Vánoèní workshop byl uspoøádán 11. prosince pro úèastníky školního Ètenáøského klubu. Všechny dìti si vytvoøily již výše zmínìného ptáèka ze zlatého papíru a peøíèek.
Následovalo rychlé povídání o základních vánoèních tradicích a starodávných tradièních dekoracích, které byly na závìr názornì pøedvedeny. Jedna vánoèní dekorace je známá jako Zahrádka, tvoøená z rozinek a jablíèek. Druhé starodávné ozdobì na sváteèní stùl se øíká Vrkoè.
Ten se dìlá ze sušeného ovoce napíchaného na špejlích, které se pøipevní do džbánku mezi
zelené vìtvièky. Na vrcholcích špejlí jsme podle tradice mìly voòavé perníèky. Obì dekorace
byly jedlé a tak v dìtech nejdøíve zmizely perníèky, následnì rozinky, køížaly, švestky i jablka.
Od loòského záøí je zdejší knihovna zapojená do projektu Pohádky do školky, na kterém
spolupracuje s Obecní knihovnou Vøesina a øeèanskou mateøskou školkou. Na podporu pøedètenáøské gramotnosti si dìti každý mìsíc ve školce s paní uèitelkou spoleènì pøeètou krátký
pohádkový pøíbìh, který dostanou z knihovny a pak vymalují, dokreslí èi v pøípadì pøedškolních dìtí namalují nový obrázek, který se vztahuje k tomu, co v pøíbìhu slyšely. Knihovnice si
potom obrázky pøijede vybrat, popovídat si s dìtmi o pøíbìhu a odmìnit je. Nejnovìjší pøíbìhy
dìtem vyprávìly postupnì o slepýši, èmelákovi èi pavouèkovi. Obrázky jsou následnì vystaveny v knihovnì a na chodbì obecního úøadu. Na konci školního roku dìti èeká v knihovnì
slavnostní vyhodnocení a odmìna.
Pøed Vánocemi se v knihovnì konal Vánoèní trh pro Lovce perel. To znamená pro všechny,
kterým se v uplynulém roce podaøilo ulovit v rámci ètenáøské hry Lovci perel alespoò jednu
perlièku a našetøit nìjaké Moriony, což jsou speciální papírové bankovky urèené právì pro
tuto soutìž. Perly se loví prostøednictvím knih, které jsou oznaèené jako perlorodky. Ke každé
perlorodce existují otázky, které úèastník hry dostane k pùjèené knize. Odpovìdi na otázky
dìti hledají právì v knize perlorodce a Moriony získají zodpovìzením nepovinných otázek.
Celkem se 15 Lovcùm perel podaøilo ulovit 76 perel a s nimi získali 11 200 Morionù. Perly si
odnášeli Lovci domù spoleènì s odmìnami, které se jim podaøilo za nastøádané Moriony nakoupit. Soutìž se zaèátkem nového roku vstoupila do svého šestého roèníku. Všichni zájemci
jsou srdeènì zváni k úèasti.
Koncem ledna se do knihovny pøišli podívat žáèci 1. tøídy a zapoèal tak již sedmý roèník
projektu Už jsem ètenáø – Knížka pro prvòáèka. Bìhem projektu dìti plní rùzné úkoly zadané
jim Rytíøem všech písmenek. Pokud je všechny pod vedením paní uèitelky správnì splní,
dostanou speciální Knížku pro prvòáèka a budou koncem školního roku pasováni na ètenáøe.
Knihovna pøeje všem dìtem hodnì zdaru pøi plnìní obtížných úkolù.
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Letošní Noc s Andersenem se bude konat v pátek 29. bøezna. Více informací dostanete v
knihovnì.
V souèasné dobì probíhá v obecní knihovnì pøíprava projektu FriendlyVox, který spoèívá v
tom, že veøejný poèítaè v knihovnì bude pomocí speciálního programu zpøístupnìn slabozrakým èi nevidomým uživatelùm. Vše, co vidí bìžný uživatel na monitoru a na co mùže kliknout
myší, bude slabozrakým èi nevidomým zájemcùm pøedèítáno poèítaèem. Posouvat kurzor a
klikat budou pomocí šipek a dalších kláves. Poèítaè v bìžném režimu budou moci samozøejmì
nadále užívat i ostatní zájemci. Projekt bude spuštìn v prùbìhu bøezna tohoto roku.
Rovnìž se chystá výmìna další èásti regálù v knihovnì. Nìkteré nové regály budou umístìny v oddìlení beletrie a další pøijdou do oddìlení nauèné literatury. V oddìlení nauèné
literatury bude také nainstalováno nové osvìtlení.
V obecní knihovnì nadále probíhá Sbírka víèek od PET lahví. Nasbíraná víèka mùžete
pøinést kdykoliv v dobì otevøení knihovny. Sbírka je poøádána na podporu léèby malé Lucinky, která trpí následky dìtské mozkové obrny – triparézy. Lucka navštìvuje základní školu
v Moravanech a v èervnu loòského roku jí bylo 10 let. Knihovna velmi dìkuje všem dárcùm
víèek od PET lahví.
I v minulém roce se do knihovny dostaly darované knihy. Knihovna za tyto knížky všem
dárcùm dìkuje.
Obecní knihovna zve nové i stálé ètenáøe k návštìvì.
Jsou pro vás pøipraveny tyto novinky:
U nìkterých z uvedených knih se jedná o dary uživatelù knihovny.
nauèná literatura pro dospìlé:
BAUER, J. Tajnosti èeských hradù a zámkù. 1. díl.
BÜHRINGOVÁ, U. Léèivé rostliny: obsahové látky, zpracování, základní recepty.
DUŠKOVÁ, E. Nechvalme den pøed veèeøí. – recepty nejen na veèeøi
GASSNER, G. Myši a pískomilové. – chovatelská pøíruèka
GRIGOR, M. Sean Connery: býti Skotem. – životopis slavného herce
Ottova encyklopedie A – Ž. – všeobecná encyklopedie
RAKONCAJ, J. a další. Tulákem ve vìtru Himaláje. – o vysokohorské expedici
ŠENKOVÁ, S. Latinsko-èeský èesko-latinský slovník.
beletrie pro dospìlé:
BOÈEK, E. Poslední aristokratka. – humoristický román
BOÈEK, E. Aristokratka ve varu. – humoristický román
BOÈEK, E. Aristokratka na koni. – humoristický román
BOROVIÈKA, V. P. Milenky vražednice. – pøíbìhy podle skuteèných událostí
BROWN, D. Poèátek. – napínavý thriller
HOAG, T. Temný ráj. – napínavý román pro ženy
25 Dvacet pìt východoèeských autorù o cestách a cestování: literární sborník. - povídky
DVOØÁKOVÁ, H. Pokus o dokonalou vraždu. – èeská detektivka
GLAZAROVÁ, J. Vlèí jáma. – školní èetba
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GREY, Z. Zálesák. – western
HARTL, P. Nejlepší víkend. – èeský román ze souèasnosti
JACOBS, A. Panský dùm a jeho dcery. – druhý díl historické trilogie
JACOBS, A. Panský dùm a jeho dìdictví. – tøetí díl historické trilogie
KAÈÍRKOVÁ, E. Liška na dálnici. – èeská detektivka
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, T. Vùnì života. – román ze souèasnosti
KEPLER, L. Lazar. – švédská detektivka
KOŽÍK, F. Na køídle vìtrného mlýna: životní pøíbìh malíøky Zdenky Braunerové
a lidí kolem ní. – román o životì slavné malíøky
McBAIN, E. Profesionál. – americká detektivka
McBAIN, E. Vdovy. – americká detektivka
MEISSNER, J. Korzár Marten 3: zelená brána. – závìr historické trilogie
NEZVAL, V. Básnì noci. – školní èetba
RAIS, K. V. Kalibùv zloèin. – školní èetba
RAIS, K. V. Pantáta Bezoušek. – školní èetba
RODRIGUEZ, D. Návrat do kavárnièky v Kábulu. – pokraèování románu
SEIFERT, J. A sbohem. – výbor básní
STEELOVÁ, D. Dražba. – dobrodružný romantický pøíbìh
TUÈKOVÁ, K. Žítkovské bohynì. – èeský román
VÁÒOVÁ, M. Já hlupák. – èeský román pro ženy
VONDRUŠKA, V. Husitská epopej VII. – poslední èást historického románu
WOODIWISSOVÁ, K. E. Navždy v tvém objetí. – historický román
nauèná literatura pro dìti a mládež:
BECKLAKE, S. Vesmír: hvìzdy, planety a kosmické lodì. - encyklopedie
BEMPENSANTE, A. a další. Zvíøata Ameriky. - encyklopedie
DOBRORUKOVÁ, J. a další. Malá tajemství pøírody. – atlas pro výlety do pøírody
Encyklopedie otázek a odpovìdí. – všeobecná encyklopedie
KÜNZL, E. Starovìký Øím. – historický atlas
LOUISY, P. Akvarijní rybièky. – chovatelská pøíruèka
PARKER, S. Lidské tìlo. - encyklopedie
RIHA, S. Rok se zvíøátky. – encyklopedie
beletrie pro dìti od 3 do 6 let:
Boøkùv velký plán. – pøíbìh o Boøku staviteli.
FISCHEROVÁ, G. a další. Co všechno se mùže pøihodit na statku. – pøíbìhy s pouèením
NEPIL, F. Podívánky. – pøíbìhy o dìtech a jejich rodinì
PETIŠKA, E. Martínkova èítanka a dvì klubíèka pohádek. – pohádky
STARÁ, E. Šedík a Bubi. – pohádka o kocourkovi a ztracené èepici, velká písmena,
vhodné i pro dìti s dyslexií
Špindíra Max. – pøíbìh z øady Boøek Stavitel
ŠTÁCHOVÁ, H. a další. To nejlepší z Hurvínka. – humorné pøíhody
WINKLEROVÁ, D. Co se dìje v lese. – pohádky o zvíøátkách
20
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beletrie pro dìti od 6 do 9 let:
AYMÉ, M. Pohádky kocoura Moura. – pohádky
ESTES, A. Nerozluèní kamarádi. – pøíbìh o koních
GÁLOVÁ, I. Lískulka. – veselé pøíbìhy o holèièce narozené z oøíšku
HÙLOVÁ, E. Dva nerozluèní kamarádi Žaloudek a Kaštánek. – pøíhody dvou lesních skøítkù.
KÄSTNER, E. Luisa a Lotka. – slavný pøíbìh o dvojèatech, která se vymìní
KINCL, J. Rákosníèek a rybník. – pohádky pøed spaním
KROLUPPEROVÁ, D. Zuzanka: deset pøíbìhù o správné holèièce.
PETIŠKA, E. Pohádková babièka. – pohádky
POSPÍŠILOVÁ, Z. Školní strašidlo. – pro zaèínající ètenáøe
ROBERTS, G. D. a další. Smlouva s medvìdem. – dobrodružné pøíbìhy
SVOLINSKÝ, K. Èervená labuť. - pohádky
ZÁVADOVÁ, K. Zlatá kniha pohádek. – klasické pohádky
beletrie pro dìti a mládež od 10 do 15 let:
FLANAGAN, J. Hranièáøùv uèeò: bitva na Hackhamské pláni. – další èást fantasy série
KINNEY, J. Deník malého poseroutky 13: radosti zimy. – humorný pøíbìh
Jak si jistì ètenáøi a návštìvníci knihovny všimli, od zaèátku ledna má knihovna krásný
nový knihovnický stùl a pult. Za ním se na vás tìší a spoustu krásných knih pøeje
Mgr. Šandová Kateøina
knihovnice
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ČRS MO ŘEČANY NAD LABEM
Dne 23.2.2019 se uskuteènila Výroèní schùze v hostinci U Koblihù. Na schùzi jsme pøivítali
i paní starostku Ing. Michaelu Matouškovou, MPA a místostarostu pana Miloše Švejka. Schùze
se úèastnilo celkem 39 èlenù místní organizace.
Schùze byla zahájena smutnou zprávou, která informovala o úmrtí jednoho z našich èlenù.
Dále Byl sdìlen stav èlenské základny, v roce 2019 evidujeme 117 èlenù, z toho je 9 rybáøek,
2 dorostenci a 7 dìtí. Je to o 4 èleny ménì než v minulém roce (jedno úmrtí a tøi pøestupy
do jiných organizací).
Výbor MO informoval své èleny o èinnostech za poslední rok. V minulém roce se konaly
volby, které zmìnily vìtšinu èlenù výboru MO. Na nový výbor èekaly ale i do budoucna èekají
nové a nelehké výzvy a to byrokratické, organizaèní a pøedevším klimatické.
Národní høebèín v Kladrubech nad Labem nám vypovìdìl nájemní smlouvu na soustavu
rybníkù Josefov, Staré Labe v Selmicích a Cihláøùv rybník. Slovení vysazených ryb nám velmi
komplikovalo sucho a nedostatek vody, proto bylo nutné jednat o prodloužení termínu pro
slovení. Komunikace s vedením Národního høebèína nebyla jednoduchá, ale podaøilo se
vyjednat prodloužení nájemní smlouvy do 30.11.2018. Slovení ryb bylo také konzultováno s
Územním svazem a za pøítomnosti krajského hospodáøe, který se do výlovu aktivnì zapojil.
Ale abychom mìli i pozitivní zprávu, Územnímu svazu se podaøilo s Národním høebèínem
vyjednat novou nájemní smlouvu na pronájem Starého Labe v Selmicích, které tedy v našem
revíru zùstává.
Nepøízeò poèasí, nedostatek srážek a prakticky žádný pøítok nové vody výboru MO, také
neulehèil práci. Nízký stav a kvalita vody zapøíèinila nìkolik mimoøádných výlovù a pøesun
ryb do lepších podmínek. Došlo i na konzultace s Územním svazem, který doporuèil ryby
pøesunout do øíèního toku Labe. Tento stav nás nutí hledat øešení, které by do budoucna tento
problém v pøípadì extrémního sucha vyøešilo.
Po roèní pauze jsme opìt otevøeli dìtský rybáøský kroužek, který byl zahájen 18. 10. 18 v
klubovnì MO. Na kroužek se pøihlásilo 8 dìtí, což nás velice tìší. V minulosti dìti docházely na
rybáøský kroužek do ZŠ Øeèany nad Labem, ale nyní se výukové hodiny konají v klubovnì MO.
Protože jsou pro nás dìti dùležité, poøádáme každoroènì dìtské rybáøské závody, které se
konaly 12. kvìtna. Teplé a slunné poèasí pøilákalo celkem 18 dìtí. Doufáme proto, že letos dne
11. 5. 2019 bude úèast minimálnì stejná. Pro soutìžící byly pøichystány krásné vìcné ceny a
poháry, které byly rozdìleny spravedlivì mezi každé dítì.
Ale abychom nezùstali jen u dìtských závodù, v letošním roce budou po dlouholeté odmlce poøádány rybáøské závody i pro dospìlé a to hned následující den po dìtských rybáøských
závodech 12. 5. 2019. Proto oèekáváme, že se naši èlenové na závody pøihlásí a že do budoucna se tyto závody budou poøádat stejnì pravidelnì jako ty dìtské.
A protože se rybáøi snaží zapojovat do kulturního dìní v obci, zúèastòujeme se dìtského
dne s vlastním programem. Tìší nás, že se dìti úèastní, a že mají o náš program zájem.
Další akcí, do které jsme se zapojili, byly oslavy 100 let od založení Èeskoslovenska. Takové
akce se nepoøádají každý den a tak jsme i my využili pøíležitost a pøispìli svým programem
22
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nejen pro malé, ale i pro jejich doprovod. A snaha nebyla marná, jak potvrdil velký zájem o
náš stánek. Pro nás to byla nová a bohatá zkušenost do budoucna.
Dìkujeme obci za poskytnuté zázemí a všem ostatním, kteøí se úèastnili, nebo zapùjèili
rybáøské vybavení, které bylo u našeho stanovištì vystaveno. Tato první vìtší akce dokázala
provìøit naše schopnosti, že dokážeme zorganizovat a pøipravit akci pro obèany ve spolupráci
s obcí, o kterou mají obèané zájem. Náš stánek patøil mezi ty nejvìtší a nejnavštìvovanìjší.
Dne 8. 10. 18 se Èlenové výboru zúèastnili schùzky se zástupci obce a projekèní kanceláøí
pana Kùrky z dùvodù nalezení možné varianty pøivadìèe vody, který by zajistil dostateèný stav
vodní hladiny v našich vodách. Mimo to by se tím øešil i problém spodní vody ve studnách.
Není to, ale nic jednoduchého, bude to bìh na dlouhou trať.
Rybáøi se s paní starostkou sešli vícekrát, poslední schùzka je naplánována na 4. 3. 2019,
které se budou úèastnit i zástupci z Povodí Labe. Bude provedeno i místní šetøení a zhodnocení souèasného stavu stávajících pøítokù do našeho revíru. Doufejme v konstruktivní jednání.
Protože pokud se situace nezlepší, nebudeme mít kam ryby vysazovat, natož je chodit lovit.
A i pøes to, že do našich vod voda nepøitéká, je potøeba o naše rybníky peèovat, udržovat
je. Protože pokud by se nám podaøilo rybníky naplnit, tak abychom si mohli kvalitnì zarybaøit.
V posledních letech totiž rybáøi nejeví o brigády žádný zájem, nikdo se o práci nehlásí,
natož aby projevil vlastní iniciativu. V letošním roce jsme zavedli po ètvrteèní schùzi výboru
brigádnické soboty. Již probìhly dvì brigádnické soboty a na brigádu pøišel pouze jeden jediný èlen. Nestaèily by nám ani prsty na rukou všech èlenù výboru, co je potøeba udìlat práce.
Mìli bychom se zamìøit na údržbu místní a krajské vody, které máme pronajaté od naší obce.
A u Obce ještì chvíli zùstaneme. Obec Øeèany nad Labem vyvìsila v mìsíci lednu na vývìsní desce zámìr k pronájmu vodních ploch. K tomuto kroku byla nucena kvùli zmìnì zákonù,
které neumožòují pronajímat majetek za pouhou 1 korunu, jako tomu bylo doposud. Protože
na tìchto vodních plochách hospodaøíme, tak jsme se k tomuto zámìru pøihlásili.
Informace o brigádách:
KAŽDÁ PRVNÍ SOBOTA V MÌSÍCI PO SCHÙZI VÝBORU JE URÈENA
PRO PLNÌNÍ BRIGÁDNICKÝCH POVINNOSTÍ, SRAZ PØED KLUBOVNOU V 8:00.
Lze domluvit i brigády v jiném
termínu po pøedchozí domluvì s
èleny výboru.
Najdete nás na Facebooku: https://www.facebook.com/crsmorecanynadlabem
Ing. et Ing. Ondøej Sýkora
jednatel MO
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T. J. SOKOL ŘEČANY /L. INFORMUJE
Informace o výši roèních èlenských pøíspìvkù v naší T. J.:
Vìk èlena do 65 let pøíspìvek 500 Kè, z toho se odesílá 300 Kè na Východoèeskou Župu
Pippichovu.
Vìk nad 65 let, dìti a studující mládež je èl. pøíspìvek na èlena T. J. 200 Kè, z toho se
odesílá na výše uvedenou Župu 80 Kè .
Zpìtnì z výše uvedené Župy nám bylo pøispìno 2,22 Kè na jednoho èlena v roce 2018.
Výhody èlena:
• èlen Sokola je pojištìn jak proti krádeži, tak na úraz,
• èlenský pøíspìvek je na nákup nového náèiní které cvièenci používají. Týká se to napø.
karimatky, gimbaly, overbaly, èinky, kvalitní stepy pro dìti, gumièky na posilování apod., na
údržbu volejbalového høištì, míèe pro pøíslušný sport,
• náèiní se obnovuje, protože se opotøebovává a nejsou to malé položky, napøíklad jeden
step pro dìti stojí 2980 Kè a není jich dostatek pro oddíl stepu. Finance se používají i na
udržování a zvyšování kvalifikace trenérù a cvièitelù.
Naše T. J. se vloni rozrostla témìø o polovinu èlenù, o nové oddíly, jakým je aerobik pro
ženy a stepaerobic pro dìti díky nové cvièitelce.
Nyní èiní naše èlenská základna k 31. 12. 2018 již 115 èlenù.
V novém roce 2019 se naše základna opìt rozrùstá díky novému oddílu Hathajógy s cvièitelkou z oddílu zdravotního cvièení. Pøipravují se facebookové stránky T. J. Sokol pro rychlejší
informace našich nebo budoucích èlenù.
Vize výboru T. J. je, co nejvíce rozšíøit rozvoj sportu v naší obci, kde vyrùstá v posledních
letech hodnì dìtí a zapojit do èinnosti jejich rodièe pro získání nových mladých cvièitelù.
Zájemce máme možnost proškolit na pozici cvièitele jak na rùzné sporty, tak pro oddíl rodièe
a dìti, který by byl ideální pro malé dìti.
Výbor T. J. Sokol
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL
ŘEČANY NAD LABEM
Od záøí 2018 pokraèují všechna pravidelná cvièení pod vedením školených cvièitelù
a trenéra..
Zdravotní cvièení H. Popková, nové cvièení pro ženy a dìti M. Týèová. Oddíl všestrannosti dìtí J. Karvánek oddíl všestrannosti dospìlých J. Karvánek a I. Kalousek st., oddíl
volejbalu mládeže I. Kalousek st., oddíl florbalu pod vedením M. Lupínka.
8. 12. 2018 uspoøádala T. J. Sokol tradièní Èertovský turnaj ve stolním tenisu a volejbalu. Vítìzem ve stolním tenisu mužù se stal Jirák – Sokol Bøehy, druhý Janák, tøetí Blažek – oba
nezávislí. Ženy – zvítìzila „ Majka“ Sokol Pardubice,
žákynì Sadilová, žáci Vápeník M. Volejbalový turnaj
vyhrálo družstvo Kladrub nad Labem, druzí byli mladí
Dráèci Øeèany. Další poøadí: Palèáci – Sokol Pardubice,
Øeèany A, Trpaslíci – Svítkov, Èerné vdovy – Pardubice.
Po vyhlášení výsledkù, pøedání diplomù a cen, pokraèovalo posezení s kytarou a reprodukovanou hudbou.
27. 12. .2018 vyrazil oddíl všestrannosti na turistický výlet. Z vlakového
nádraží Øeèany úèastníci odjeli do Pardubic, kde pøestoupili na autobus do Nasavrk. Po pøíjezdu dorazili na námìstí,
po rychlé polévce se vydali na zhruba
15 km dlouhou trasu smìr Slatiòany.
Cestou se opékaly buøty a po obèerstvení se pokraèovalo v cestì na nádraží
Slatiòany a vlakem domù.. Pochodu se
zúèastnilo 17 èlenù oddílu všestrannosti
a pøátel Sokola.
Tradièní Šibøinky uspoøádala T. J.
12. 1. 2019 v hostinci U Kurkù v Labìtínì. Ráz Šibøinek vytvoøily postavièky
z dìtských Veèerníèkù. Letos se opìt
sešlo nepøeberné množství krásných
masek. Porota, která vyhodnocovala nejlepší masky, to nemìla lehké. Nakonec
zvítìzili èernouškové pøed námoøníky a
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skupinkou vodníkù. K tanci a poslechu hrála skupina ÈEROS. Velké podìkování patøí našim
sponzorùm a pøíznivcùm Sokola za dary do tomboly. Dík patøí i obsluze hospody. Šibøinky se
vydaøily, všichni se úžasnì bavili, nálada byla dobrá.
Turnaj Litomyšl
Dne 19. 1 .2019 se oddíl všestrannosti
dospìlých zúèastnil volejbalového turnaje v
Litomyšli, který poøádala T. J. Sokol tohoto mìsta. Do turnaje nastoupilo družstvo
mladých nadìjí naší Tìlocvièné jednoty ve
složení Dominika Banková, Eliška Vanèurová, Bára Krejèíková, Tomáš Vaniš, Libor Pilaø,
David Šolta a Jan Èapek.
Jejich protivníky byla dvì družstva z
Pardubic a domácí družstvo z Litomyšle.
Družstvo mladých se umístilo na skvìlém
druhém místì. Poøadí podle výsledkù: 1.
Pazebry – studenti z Pardubic, 2. Dráèci Øeèany (viz foto), 3. Sokol Litomyšl, 4. „ NŠ“, 5.
Smíšené družstvo Øeèany + Pardubice.
V bøeznu se bude T. J. Sokol spolupodílet
na pøípravì a konání dìtského karnevalu.
Na poslední dubnový den T. J. pøipravuje
tradièní stavbu Staroèeské májky spolu s
prùvodem „èarodìjnic a èarodìjù“. Všichni jsou srdeènì zváni nejen k pomoci se stavbou
májky, ale i k podveèernímu klání svých dìtí a veèernímu posezení.
Eva Kalousková a Jan Èapek

26

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

zpravodaj_duben 2019.indd 126

28.3.2019 11:44:55

AMERICKÁ VLAJKA MÁ 14. ČERVNA
SVŮJ VLASTNÍ SVÁTEK
Akce westernový den v Labìtínì, je shodou okolností (trochu i zámìrem) situována ke dni
tzv. „Flag day“ To je den, kdy byla poprvé použita americká vlajka. Na „Flag Day“ vyvìšují
pøed svùj dùm vlajku bìžní obèané a poprvé ji vyvìsila roku 1885 jistá uèitelka z Wisconsinu.
Oficiálním se svátek stal až v roce 1916 v dùsledku naøízení prezidenta Woodrowa Wilsona a
jako státní se svátek slaví pouze v Pensylvánii.

O tom, kdo navrhl americkou vlajku, se dodnes spekuluje. Jedna z nejèastìjších teorií øíká,
že ji poprvé ušila krejèí Betsy Ross z Pensylvánie na základì náèrtu od George Washingtona,
Roberta Morrise a George Rosse. Zajímavá historka se váže také k volbì pìticípé hvìzdy namísto šesticípé – Betsy navrhla pìticípou, neboť se údajnì snáze vystøihávala z látky.
Odborníky a historiky preferovaná teorie o vzniku americké vlajky pøipisuje její autorství Francisi Hopkinsovi z New
Jersey, jenž je jedním ze signatáøù Deklarace nezávislosti
a který se významnou mìrou podílel na návrhu pùvodní
Grand Union Flag.
Od doby svého vzniku byla americká vlajka mnohokrát
upravována, vždy se mìnil výhradnì poèet hvìzd na vlajce.
Souèasná podoba vlajky Spojených státù amerických se
používá od 4. èervence 1960, kdy byla pøidána padesátá
hvìzda reprezentující Havaj.
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Historie a promìny vlajky USA
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První vlajkou USA byla Grand Union Flag. V roce 1775 potøebovala armáda tøinácti pùvodních amerických kolonií zavést vlajku. Tato kongresová vlajka vznikla z britské obchodní
vlajky (Red Ensign) doplnìním šesti bílých pruhù (6 kolonií). Používala se od 3. prosince 1775
a již tehdy 13 pruhù vyvedených støídavì v èervené a bílé barvì reprezentovalo 13 pùvodních
kolonií USA. Tato symbolika vydržela na americké vlajce dodnes. Britský køíž v levém horním
rohu mìl odkazovat na vìrnost povstalcù vùèi britskému králi.
Historicky druhá vlajka Spojených státù amerických byla známá jako Thirteen Stars Flag a
zaèala se používat 14. èervna 1777. Britský Union Jack nahradilo 13 bílých hvìzd v modrém
poli reprezentujících 13 státù USA. Hvìzdy i pruhy symbolizují 13 britských kolonií, které
vyhlásily nezávislost na království Velké Británie a staly se prvními státy v Unii. Tím byla
stanovena další zásada, jak má vypadat americká vlajka. Od této doby se již pouze a jenom
pøidávaly hvìzdy za další èlenské státy. V roce 1795 zvýšil kongres poèet hvìzd i pruhù na
patnáct, aby pøipomínaly i nové státy, které pøistoupily do spojenectví.
O nìkolik desítek let pozdìji, pøesnìji dne 4. dubna 1818 rozhodl kongres, že pruhy na
vlajce budou sníženy natrvalo na tøináct a bude se mìnit pouze poèet hvìzd, které znamenají
poèet státù ve spojenectví. Dále se kongres shodl na tom, že hvìzdy se budou mìnit vždy k
4. èervenci (Den nezávislosti).
Pevné uspoøádání hvìzd bylo stanoveno až v roce 1912, kdy prezident Taft dal služební
pøíkaz o podílech vlajky a uspoøádání hvìzd (šest øad po osmi hvìzdách, uspoøádány pøesnì
pod sebou) O další zmìny v uspoøádání hvìzd se postaral prezident Eisenhower v roce 1959.
Vlajka USA se tak stala jednou z aspiraèních vlajek (to je vlajka, která vyjadøuje nárok na
území jiných státù).
Nejzajímavìjším místem, kde je vyvìšena americká vlajka, je bezesporu Mìsíc. Prapor o
rozmìrech 152 cm × 91 cm byl vyvìšen kosmonauty z raketoplánu Apollo bìhem pøistání na
Mìsíci 20. èervence 1969. Dle informací vesmírné agentury NASA z roku 2012 je vlajka stále
na svém místì.
Vlajka Konfederovaných státù amerických
Další bezesporu zajímavou vlajkou pochází z období
války Severu proti Jihu. Na
vysvìtlenou - Americká obèanská válka (1861–1865)
byl ozbrojený konflikt, který
probíhal na severoamerickém
kontinentu mezi státy Unie,
neboli zakladatelskými státy
USA, a Státy konfederace, což
byla koalice jedenácti amerických státù, které se chtìly odtrhnout od Unie. Protože státy Konfederace byly soustøedìny v
jihovýchodní èásti Unie, nazývá se tato válka také válkou Severu proti Jihu.
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V polovinì devatenáctého století nebyla identita Spojených státù amerických zcela dotvoøena a jejich podoba pøesvìdèivì dohodnuta. Pøestože Amerièany spojuje dominantní anglosaské kulturní dìdictví, køesťanská (vìtšinou protestantská) víra a spoleèný prožitek války o
nezávislost, pod povrchem to ovšem zaèínalo vøít.
USA totiž nebyly takovým monolitem, jak by se na první pohled mohlo zdát. Charakter
jednotlivých oblastí se od sebe lišil, což souviselo s historickým vývojem jednotlivých kolonií.
A tak zatímco státy Severu pøedstavovaly prùmyslovou oblast dynamického obchodního i
spoleèenského života, náchylnou k pøijímání zmìn, státy na Jihu mìly spíše agrární charakter
a myšlení vìtšiny Jižanù bylo silnì konzervativní. Velkou roli v nìm sehrával vztah k rodné
pùdì, úctì k pøedkùm a pìstované tradici. To se odrazilo taktéž v odlišné podobì elit - Prùmysloví magnáti na Severu a jižanská plantážnická aristokracie gentlemanù, napodobujících
anglický viktoriánský styl. Historie této obèanské války by dala na samostatný èlánek, takže
nìkdy jindy. Nejvýraznìjší pøipomínkou této události nám zùstala všem známá „Vlajka rebelù“
Existovalo mnoho návrhù, které vìtšinou vycházely z bojové zástavy Konfederace, která se
kolem roku 1864 stala velice známou mezi obèany Konfederace. Nový design vlajky byl urèen
Konfederaèním kongresem jako bílé pole „s Unii (dnes užívanou jako bojová vlajka) byl ètverec do dvou tøetin šíøky vlajky, mající èervený základ, pøeškrtnutý modrým, bíle ohranièeným
ondøejským køížem, ozdobeným bílými pìticípými hvìzdami, odpovídajícími
poètu konfederaèních státù.“
Tahle podoba pozdìji vykrystalizovala ve verzi jako
bojová zástava Armády Severní Virginie pod velením generála Roberta E. Leeho. Pøesto, že historicky nikdy nereprezentovala Konfederaci jako stát a nebyla nikdy uznána
jako státní vlajka, je nazývaná jako „Konfederaèní vlajka“ a
stala se uznávaným symbolem amerického Jihu. Je známá
také jako rebelská vlajka nebo Jižní køíž a èasto nesprávnì
oznaèovaná jako „Stars and Bars“.
Konfederaèní vlajka je symbolem starého Jihu, územním symbolem lidí spojených místem,
kulturou a hodnotami, které vznikly nezávisle na otrokáøství a pøetrvaly i po jeho spravedlivém zániku.
Jižanská Konfederace z let 1861 - 1865 rozhodnì nepøedstavovala ideální státní útvar,
její ostouzení, znevažování a hysterické tažení „pokrokových aktivistù“ proti jejímu odkazu
však není na místì. Z mnoha aspektù byla Konfederace v obèanské válce v právu. Protože
vìtšina jejích obyvatel nebojovala za otrokáøství, nýbrž za odlišný výklad státních práv, než
jaký nabízela federace.
Louèím se textem Michala Tuèného a tìším se na setkání pøi obecní akci.
Když sever válèí s jihem a zem jde do války, v polích místo bavlny teï rostou bodláky.
V stínu u silnice vidíš z jihu vojáky, válejí se klidnì a loupaj buráky...hej hou, hej hou
Miroslav Tkáè, pøedseda výboru pro kulturu
Zdroj: Literatura a internet
30

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

zpravodaj_duben 2019.indd 130

28.3.2019 11:44:56

DIVOKÝ ZÁPAD, JAKÝ VLASTNĚ BYL
Každý z nás jako dítì hltal pøíbìhy z pera Karla Maye, Rodokapsy nebo Weekendy. Role
byly èasto nesnáze rozdìleny, kdo bude Old Shatterhandem, kdo náèelníkem Apaèù a kdo
bude hrát padoucha. Byla to doba, kdy jsme snily o hrdinství, kdy pomyslná èest a sláva byla
pro nás nejvyšší odmìnou. Kolem nás lítali šípy a tomahavky Indiánù. Doba, kdy jsme stavìli
típí nebo v potùèku za vesnicí rýžovali zlato. Doba, kdy mladí šerifové èelili všeho schopným
desperátùm. Pøíbìhy z dìtství má každý z nás v pamìti.

Když bychom se vrátili do éry Divokého západu, tak jaký vlastnì skuteènì byl? Byla to
doba, kdy muži, pøitom muži velmi rozdílných povah a lidských hodnot – mimoøádnì tvrdí a
mimoøádnì nelítostní, zabíjející i zabíjení, brali zákon do vlastních rukou. Byl to krutý svìt a
doba byla pøíliš hektická, než aby si to uvìdomovali. Tedy žádná velká romantika.
Americký západ mùžeme považovat za divoký pøibližnì od roku 1803, kdy se zaèalo americké území rozpínat právì západním smìrem a jeho západní hranice se nìkolikrát za 19.
století mìnily, až dosáhly Pacifiku. Tím se dostal západ Spojených Státù Amerických (v roce
1848 pøipojením Oregon Country k Unii) definitivnì na západ kontinentu Amerika. Takže
vlivem posunu hranic Unie máme „Divoký Západ“, polohovaný podle období, od Kansasu po
Oregon. „Divoký Západ“ je tedy území, v závislosti na historické dobì, od hranic Missouri s
Kansasem po Oregon. Tolik taková ta nudná teorie.
Historii každého území tvoøí zejména lidé a to se vztahuje k osídlení jednotlivých území.
Tito lidé byli skauti, stopaøi, trapeøi a lovci kožešin a byli jen pøedvojem zmìn, která tato
území mìla prodìlat bìhem jednoho jediného století. Osídlování západu a severozápadu USA
a „Divoký Západ“ byl problém nìkolika vln a musíme jej hledat postupnì, na území státù
Arkansas a Oklahoma (1820), Texas a Nové Mexiko (1836) a koneènì, až nìkdy okolo roku
1850, se nám dostává „Divoký Západ“ na skuteèný západ, na území dnešních státù - Oregon,
Idaho, Wyoming a Montana.
TRAPPER je odvozeno od anglického „the trap“ - past a znaèí èlovìka lovícího do pastí (èili
pastièkáøe). V terminologii americké historie je vyhrazeno pøevážnì pro horala - mountainmena, lovícího pøevážnì bobry, zatímco pro lovce používajícího jiné metody lovu nebo žijícího v
jiné dobì má výrazy jiné. Naproti tomu v èeštinì se pojí slovo trapper všeobecnì s americkými
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lovci nebo dokonce dobrodruhy obecnì,
pøípadnì se „zálesáky“ od osadníku až
po kovboje.
Tihle chlapi existovali sotva jednu
generaci. Zmizeli na zaèátku ètyøicátých
let, když se pøestaly nosit módní doplòky z bobøí kožešiny a chytání do pastí
se pøestalo vyplácet. Lovci z hor ovšem
nebyli žádní cestovatelé, objevitelé nebo
prùkopníci uvìdomìle razící cestu tìm,
kteøí mìli pøijít po nich. Oni jenom lovili
bobry. Plavili se po velkých øekách v døevìných èlunech, v kanoích z bøezové kùry nebo prostì
na vorech, køižovali na koních a mulách americký západ od Kansasu po Kalifornii, od píseèných pouští Nového Mexika a Utahu až po deštné lesy Oregonu, a pøitom jen tak, mimochodem, objevovali cesty, kterými dnes vedou dálnice a železnice.
Americkým západem se také potulovali podivní muži. Øíkalo se jim pistolníci. Byli to hbití
støelci, kdykoliv pøipraveni tasit - žili a umírali zbraní. Nìkteøí z nich se stali muži zákona - koncem 19. století pøinášeli na západ spravedlnost. Ti ostatní zùstali vìtšinou jen bezohlednými
bandity. Namátkou pøipomeneme pár z nich, snad nejznámìjších.
BILLY THE KID - Patologický zabiják. Tento mnohdy opìvovaný „hrdina“ nepatøil k lidem,
jimž bylo radno zkøížit cestu. Prvního èlovìka ubodal ve dvanácti letech. Zabíjel èasto i z
malicherných dùvodù: za slovní urážku, nebo když potøeboval výzbroj a výstroj. Nakonec byl
sám zastøelen šerifem Patem Garretem, svým bývalým pøítelem.
PAT FLOYD GARRETT - vyrùstal na prosperující farmì s plantážemi u Haynesville v Louisianì u hranic s Arkansasem. Domov opustil v roce 1869 a zaèal pracovat jako kovboj v Dallas
County v Texasu. V roce 1875 odešel a stal se lovcem bizonù. Garrett se v roce 1879 usadil v
Novém Mexiku, kde opìt pracoval jako kovboj, poté si otevøel vlastní saloon. Místními obyvateli byl pro svou výšku pøezdíván „Juan Largo“ nebo „Long John“. Ve svém baru se seznámil s
o devìt let mladším McCartym a oba se spøátelili. V roce 1880 byl jmenován šerifem Lincoln
County a v této funkci dne 14. èervence 1881 Henry McCartyho známého jako Billy the Kid
zastøelil. Garrett zemøel pøirozenou smrtí v roce 1908.
JESSE JAMES - Jedna z nejvýraznìjších osobností odvrácené strany zákona. Pro nìkoho
Jánošík své doby, pro jiné nelítostný zabiják. Jesse James, který byl jako kluk nadšeným baptistou, rozhodnì nevedl mírumilovný život. Jeho gang, jehož tvrdé jádro kromì nìj tvoøil jeho
bratr Frank a bratøi Youngerové, se stal nejproslulejší lupièskou bandou Divokého západu. Dne
3. dubna 1882 byl Jesse James zastøelen zezadu Robertem Fordem, kterého najala Pinkertonova (jedna z prvních detektivních služeb) agentura.
WILD BILL HICKOK - Ješitný charismatický elegán, znamenitý støelec, vynikal výjimeènou
chladnokrevností. Jeho ocelové nervy nepovolily ani v nejvypjatìjších situacích. Na rozdíl od
drtivé vìtšiny pistolníkù Divokého západu témìø vždy stál na stranì zákona. Byl nìkolikrát
šerifem. Nestøílel ze zálohy, vyhledával pøímé souboje. Proslulému pistolníkovi se nakonec
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stala osudná jeho záliba v kartách. Odpoledne dne 2. srpna 1876 ve mìstì Deadwood sedìl
u partie pokeru se tøemi spoluhráèi. Poprvé si nesedl Divoký Bill svým obvyklým zpùsobem
zády ke stìnì. Do saloonu vešel bezvýznamný mladík Jack McCall a zezadu støelil Divokého
Billa do hlavy.
No nebyly to jen pistolníci mužského rodu, historie divokého západu zná i ženské pistolnice, pár z nich si v krátkosti pøipomeneme.
ANNIE OAKLEY
se narodila 13.8.1860 v Ohiu. Poté, co jí zemøel otec, se sama starala o sourozence a nauèila se lovit králíky pro obživu. Støelba se stala
pozdìji její obživou, vydìlávala peníze na støeleckých turnajích. V roce
1885 pøijala nabídku na vystupování ve varieté Buffalo Billa, kde pøedvádìla akrobatickou støelbu. Když Spojené státy vstoupily roku 1917
do války, Annie nabídla vládì vytvoøení regimentu odstøelovaèek, ale
neuspìla. Vstoupila tedy do služeb Národní váleèné rady a organizovala soustøedìní, na kterých cvièila pro armádu odstøelovaèe. Annie
Oakley se pøes horlivé vlastenectví oficiálního uznání nikdy nedoèkala.
Zemøela na anémii 3.11.1926 v Greenville ve vìku 66 let.
BELLE STARR se narodila 5.2.1848. Na svém kontì má nespoèet
záznamù o pøepadení dostavníkù a krádeží koní, ale Belle Starr je obzvláštì známá díky
spolupráci s nìkolika velmi nebezpeènými psanci Divokého Západu – Jesse Jamesem, Cole
Youngerem, Jimem Reedem a Samem Starrem (za toho se provdala). Jedna z nejhledanìjších
kriminálnic byla zabita s nejvìtší pravdìpodobností svým synem.
CALAMITY JANE se narodila 1.5.1852 jako Martha Jane Cannary Burková. Byla známá jako
Calamity Jane. Všude byla povìstná tím, že byla nejlepší v požívání alkoholu, žvýkání tabáku,
plivání a kouøení cigaret, stejnì jako ve støelbì a jízdì
na koni. Calamity Jane byla tvrdá jako muž a také se
tak chovala, jenom mìla ženské rysy. Byla také vyhoštìna z mnoha mìst pro støelbu po hospodách. Vystupovala také pro Buffalo Billa v jeho Wild West Show a
na Pan-Americké výstavì. Vìtšinou byla obleèená jako
muž. Prostì žila ve stylu prùkopníkù Západu. Calamity
Jane mìla jen jednu lásku ve svém životì, a tou byl
Divoký Bill Hickok, aèkoli opravdový vztah byl podle
všeho jen z její strany. Životem se protloukala vìtšinou
opilá a na štíru se zákonem, nicménì v r. 1876 Jane
svým odvážným èinem prý zachránila život šesti cestujícím v dostavníku, kteøí jeli z Deadwoodu do Wild
Birch v Black Hills Country. Svého divokého zpùsobu života se nikdy nevzdala. Výteènì jezdila
na koni a dovedla bez sebemenší únavy sedìt v sedle celé dny. Jane se nìkolikrát zatoulala
do Deadwoodu, ale po smrti Jamese „Divokého Billa“ Butlera Hickoka rukou psychopatického
zabijáka Jacka McCalla pokraèovala dál v toulání z místa na místo. 1. srpna 1903 zemøela
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s posledními slovy, že chce vidìt svoji dceru. Bylo jí 51 let. Pohøeb byl jedním z nejvìtších,
jaký byl kdy vykonán pro ženu v Deadwoodu. Aèkoli velká èást jejího života je stále plná tajemných historek, ona navždy zùstává vzorem odvážného a stateèného srdce, které dokázalo
dobýt „Divoký Západ.”
Éra zlaté horeèky
Divoký západ nebyly jen pøestøelky, boje s indiány a lov zvìøe. Postupným osídlováním se
nacházelo, byť jen náhodnì, rùzné nerostné bohatstvím. Tím, èím americká divoèina žila se
nazývá zlatá horeèka. Ta si v historii divokého západu vysloužila také své èestné místo.
Díky hollywoodským filmùm si pøedstavíte partu drsných vousatých zlatokopù, kteøí se
plahoèí pøes horské prùsmyky a snìhovými plánìmi severu, rýžují zlato v ledových aljašských
øekách, hladovìjí v osamìlých chatrèích, ale také utrácejí své vydìlané peníze v „saloonech“
narychlo postavených primitivních døevìných mìst. Ve skuteènosti zlaté horeèky probíhaly
podle stejného scénáøe po celém svìtì. Americké zlaté horeèky, opøedené øadou mýtù, jsou
zajímavé tím, že se odehrály v relativnì krátkém èasovém úseku
a prakticky všechny v období pionýrského dobývání Západu.
První zlatá horeèka se zrodila ve støední Kalifornii, kde zkrachovalý švýcarský emigrant John Augustus Sutter (1803 - 1880)
založil obchodní kolonii Nueva Helvetia (pozdìji Sacramento).
V roce 1848 jeden z jeho zamìstnancù nalezl pod vodní pilou
kousky zlata. Sutter se pokusil nalézt utajit, ale neuspìl. Již následujícího roku se v okolí místa, zvaného nyní Sutterùv mlýn,
nejménì 80 000 prospektorù snažilo najít „mateøskou žílu“.
Zlatokopù bylo mnoho a vìtšina z nich strádala a umøela v bídì.
Sutterova živnost byla znièena, pùda zdevastována, jeho majetek
a zvíøata rozkradeny. Sutter se v roce 1851 vrátil na východ, kde
pozdìji i zemøel.
Další zlaté horeèky následovaly v Coloradu 1858 a Jižní Dakotì 1876. Zde byla rychle postavená mìsta po vyèerpání ložisek
stejnì rychle opuštìna. Nìkteré z nich, jako napøíklad Deadwood
na úpatí Black Hill v Jižní Dakotì, byly obnoveny a staly se turistickou atrakcí.
Poslední zlatá horeèka vypukla na Aljašce v roce 1886. Masový nápor zlatokopù nastal
po objevení ložisek na øece Yukon. Aljaška v té dobì slibovala poslední šanci zbohatnout jak
pro muže západu, tak pro pøistìhovalce z východu. Hlavním centrem rýžování zlata a pozdìji
i jeho tìžby se stalo zlatokopecké mìsteèko Dawson City. Tisíce lidí se vydalo na pouť pøes
krutý Chilcootský prùsmyk. Pøístupová trasa k nìmu byla z obou stran lemována mrtvými tìly
lidí i zvíøat. Málokdo zbohatl, mnoho zlatokopù strádalo nebo zahynulo. V roce 1911 zaèala
tìžba zlata upadat. Zlatá horeèka podnítila osídlení nehostinné Aljašky. Nebýt jí, zùstala by
Aljaška ještì dlouho nedotèenou divoèinou.
Za konec období Divokého západu je obvykle považována zlatá horeèka na aljašské øece
Klondike (1896 – 1910). Na Divoký západ rychle pronikala technika a civilizace (stavba že34
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leznic, telegrafních linek ap.), chaoticky zde vznikaly osady a mìsta (San Francisco), nešetrnì
byly využívány pøírodní zdroje. Indiáni, pùvodní obyvatelé tìchto území, byli bezohlednì zatlaèováni do rezervací (1862 potlaèeno povstání Siouxù; 1864 masakr Èejenù u Sand Creek;
1874 – 75 válka na Èervené øece; 1876 bitva u Little Big Horn; 1886 vítìzství nad Apaèi; 1890
bitva u Wounded Knee). Rozvíjelo se zde dobytkáøství a s ním i kovbojský folklór, který se
stal (spolu se životem indiánù, prùzkumníkù, zálesákù, zlatokopù i pustou divokou pøírodou)
inspirací literárních a filmových dìl.
Pistolníci, krásné ženy, zlato, salóny, pøestøelky, konì, pøátelství, chamtivost, Indiáni, šerifové, desperáti, romantická pøíroda, taková doba v našem dìtství probouzela touhy zažít
nepoznané dobrodružství. Proto se v èervnu pøeneseme o pár století zpátky v èase a prostoru
a poøádnì si to všichni, nìkteøí poprvé, a jiní znovu pøipomeneme.
Miroslav Tkáè, pøedseda výboru pro kulturu
Zdroj: Literatura a internet
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OSOBNÍ BEZPEČÍ
V dalším jarním èlánku bychom vám rádi dali nìkolik rad, jak pøedcházet okradení, pøepadení nebo jak neusnadòovat práci kapsáøùm. Aè se nìkomu mùže zdát, že jsou to informace
zbyteèné, my si to nemyslíme a stejnì tak hovoøí i naše statistiky. Témìø každý den policisté
v práci celého Pardubického kraje øeší pøípady krádeží a to ať vìci pøi sobì nebo z odložených
tašek v nákupních vozících. Øada poškozených, pøedevším pak tìch starších, nám pøi výsleších øíká, že se otoèili opravdu jen na vteøinu tøeba u regálu v obchodì anebo, že si nevšimli,
že by jim nìkdo v autobuse do kabelky sahal. A vìøte nám, že žádné zboží v cenové „akci“ vám
nestojí za ten èas a problémy pøi blokování platebních karet a vyøizování si nových odcizených
osobních dokladù. O ztrátì penìz ani nemluvím.
Jak se tedy chránit pøed okradením?
• Peníze, doklady i klíèe noste v pøíruèní uzavøené tašce nebo kabelce vždy oddìlenì.
• Berte si jen tolik penìz, kolik skuteènì potøebujete.
• Penìženku uložte na dno nebo do spodní èásti kabelky nebo nákupní tašky.
• Kabelku nebo tašku pøes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mìjte ji stále na
oèích a chraòte ji rukama na boku nebo na hrudi.
• Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte ji v nákupním
vozíku. Nikdy ji neodkládejte s odìvem v šatnì kina, divadla, restaurace, ani v èekárnì u
lékaøe èi na úøadech.
• Vyhýbejte se návalùm mnoha lidí, tlaèenice nahrává zlodìjùm a okradení mùže probìhnout bez povšimnutí.
• Ètete-li si v dopravním prostøedku MHD, mìjte své pøíruèní zavazadlo poøád pod kontrolou.
• Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte svá zavazadla bez
dozoru.
• Pøi výbìru penìz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, jestli vás nìkdo nesleduje pøíliš zblízka. Vybírání z bankomatù uvnitø bank èi spoøitelen je spolehlivìjší. Byla-li vám
platební karta odcizena, ihned zablokujte úèet.
• Nepište si PIN na platební kartu, na její obal nebo na lísteèek, který uložíte spoleènì s
platební kartou na stejné místo.
• Nikdy se pøed nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, nepùjèujte cizím lidem
peníze, neplaťte žádné zálohy podomním prodejcùm. A jak jsme již v minulých èláncích upozoròovali a jak mi potvrdila energetická poradkynì paní Vladimíra Rosendorfová, za plyn ani
elektriku energetické spoleènosti peníze nevrací ani nevybírají.
• Pøi ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mìjte své vìci, zejména kabelky
stále na oèích.
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Stanete-li se i pøesto obìtí krádeže, radíme vám:
• V pøípadì odcizení financí, platební karty, dokladù, mobilního telefonu se neprodlenì
obraťte na Policii ÈR.
• V pøípadì odcizení platební karty kontaktujte neprodlenì svoji banku a platební kartu
zablokujte.
• V pøípadì odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora a zablokujte SIM kartu.
• Upamatujte si co nejpøesnìji, kde ke krádeži došlo, popø. popis pachatele èi pachatelù.
• Ohlášením krádeží dokladù zamezíte pøípadným dalším nepøíjemnostem se zneužitím dokladù.
• Tísòová linka pro sluchovì postižené je 603 111 158.
A jak pøedcházet riziku pøepadení?
• Vyhýbejte se odlehlým, nepøehledným a neosvìtleným místùm. Choïte radìji frekventovanìjšími ulicemi.
• Kabelku nebo tašku noste v ruce èi na rameni smìrem od ulice, aby vám ji z vozovky
nemohl nìkdo vytrhnout a ukrást.
• Chce-li vám nìkdo kabelku ukrást, nebraòte se za každou cenu. Zdraví nebo dokonce
život jsou cennìjší než peníze!
• Po chodníku choïte radìji dále od vchodù domù, kde by mohl èíhat pøípadný pachatel
a mohl by vás vtáhnout dovnitø.
• Pøi vstupování do domu se pozornì rozhlédnìte a nevcházejte tam s nìkým neznámým.
Také ve výtahu nejezdìte s nìkým, koho neznáte. Radši poèkejte na výtah prázdný.
• Nepøijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali dùvìryhodnì. Ochota „pomocníka“ mùže být jen záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho bytu a tam vás
okradl tøeba i za použití násilí.
• Kdybyste mìli pocit, že vás nìkdo sleduje, snažte se co nejrychleji dostat na místo, kde
je nìjaký obchod nebo více lidí, mezi nimiž budete bezpeènìjší.
• Kdyby vás nìkdo napadl, køiète i tehdy, když v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl by vás
uslyšet nìkdo za rohem nebo pøes otevøené okno a pøispìchat na pomoc.
• V pøípadì nutnosti mùžete pro svou ochranu použít sprej (deodorant, lak na vlasy nebo
slzný plyn), který nosíte v tašce èi kabelce. Pachatele tím pøekvapíte, možná i odradíte a sami
tak získáte èas na pøivolání pomoci. Spuštìní vašeho osobního alarmu mùže útoèníka vylekat
a pøimìt ho k útìku.
• Snažte se vyhnout èekání na liduprázdné zastávce hromadné dopravy, pøedevším v èasnì
ranních nebo pozdnì veèerních hodinách.
• V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co nejblíže k øidièi. Jeho blízkost mùže
pøípadného lupièe od zlého úmyslu odradit nebo vám v pøípadì obtìžování èi napadení øidiè
rychleji pomùže.
Krásné májové dny vám za Policii ÈR pøeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvèí policie Pardubického kraje
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Angliètina s rodilým mluvèím
V pátek 22. 2. 2019 naši školu navštívila Cassie
Bartlett ze Seattlu (stát Washington) v USA. Cassie
v souèasné dobì vyuèuje anglický jazyk na Gymnáziu Pøelouè a do naší školy by mìla pravidelnì dojíždìt do hodin anglického jazyka jednou za mìsíc.
První den s Cassie probìhl ve všech tøídách na
druhém stupni a v jedné z hodin se s ní seznámili i žáci ze ètvrté tøídy. Žáci i Cassie se vzájemnì
pøedstavili a poté se mohli vzájemnì ptát na rùzné
otázky – a že jich bylo! V nìkterých tøídách Cassie
zpestøila hodinu i zábavnými hrami. Z reakcí žákù
jsme vidìli, že si hodinu velmi užili a všichni se
tìšíme na její další návštìvu.
Kateøina Baèkovská
Ètenáøský klub
I v letošním školním roce zaèal
na naší škole pracovat Ètenáøský
klub. Kroužek navštìvuje 18 žákù
1. - 5. tøíd. U dìtí se snažíme rozvíjet ètenáøskou gramotnost. Seznamujeme je s rùznými žánry a tituly
dìtské literatury, ale i s autory a
ilustrátory knih.
V úterý 15. 1. 2019 jsme mezi
nás pozvali paní spisovatelku Jaroslavu Paštikovou, autorku knihy Jak
se rodí bráškové. Beseda se všem
moc líbila.
Jana Vohralíková,
Marcela Banková
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Anglické pøedstavení Lazy Goat
V pondìlí 18. února se žáci tøetích tøíd vydali do
Pardubic na divadelní pøedstavení s názvem Lazy
Goat. Jednalo se o divadlo, kdy polovina pøedstavení
byla provedena v anglickém jazyce. Žáci se na toto
pøedstavení pøipravovali již týden dopøedu pomocí
pracovních listù a poslechových cvièení. Bìhem vystoupení mìli možnost slyšet spoustu anglických
slovíèek, písní, ale také frází, ty složitìjší byly pøekládány do èeštiny. Pøestavení bylo velmi vtipné, takže
jsme se všichni dobøe pobavili. Po návratu do školy
jsme ještì v angliètinì vypracovali poslední pracovní
list, kde jsme zopakovali daná slovíèka a vzpomínali,
co hezkého jsme zažili. Toto pøedstavení pro nás bylo
jistì velmi cennou zkušeností.
M. Nováková, N. Doubravová, M. Nedbalová
Lyžaøský výcvikový kurz na Benecku
Dvacet tøi žákù sedmé, osmé a deváté tøídy se zúèastnilo lyžaøského kurzu na Benecku
v Krkonoších necelý týden po Novém roce, od 6. do 11. 1. 2019, v penzionu Lesní zátiší.
Peda-gogický doprovod vytvoøili Brigita Stloukalová jako vedoucí kurzu, Zdenìk Horálek a Jiøí
Kar-vánek z TJ Sokol Øeèany nad Labem.
Poèasí sice nebylo sluneèné, ale zato chumelilo, chumelilo a chumelilo a jediná zmìna,
která bìhem našeho pobytu pøišla, byla, že zaèalo chumelit ještì víc. Zažili jsme tedy nádhernou zimu – èerstvý prašan, do kterého jsme skákali po hlavì jako do vody. Nìkteøí z nás
takovou zimu zažili poprvé v životì. Lyžaøské podmínky byly tedy vynikající, dobøe se padalo,
ale rolby nestaèily svahy upravovat, takže odpoledne už byla sjezdovka vhodná spíš pro zdat-
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nìjší lyžaøe. K dispozici jsme mìli sjezdovku pøímo u penziónu, na které jsme jezdili sami. Ale
pokroèilejší lyžaøi chodili na sjezdovky do skiareálu. Nejvíce si letos užili sedaèkovou lanovku.
Závìreèný závod jsme však vzhledem k neupravené sjezdovce nedokonèili.
Tøetí den jsme strávili na bìžkách – dokonce i ti, kteøí vlastní bìžky nemìli, dostali pøíležitost si novou aktivitu vyzkoušet na bìžkách zapùjèených ze školy. Podnikli jsme dokonce
krátký výlet (2 km) na rozhlednu Žalý.
Každý veèer jsme rovnìž poøádali spoleèná setkání, pøi kterých jsme hodnotili uplynulý
den a plánovali èinnosti na další. Dva veèery jsme vìnovali pøednášce o pobytu a bezpeènosti
na horách a nezbytné výstroji a výzbroji. Jeden veèer si žáci sami øídili spoleèenský soutìžní
program, který jsme ohodnotili jako velmi povedený. Na závìr jsme všechny úèastníky ocenili
diplomem za to, co jim šlo nejlépe.
Bydlení v penziónu Lesní Zátiší bylo o nìco skromnìjší, ale rodinné. Žáci mìli možnost zažít pobyt v horské chalupì, a i to bylo pro nìkteré poprvé. Plánujeme pøíští rok kurz v
této podobì opakovat. Snad i se snìhem.
Brigita Stloukalová
Záhadná a drsná Namibie
Ve støedu 13. února jsme si vyuèování
zpestøili cestovatelským zážitkem manželù Motani, kteøí si pro žáky I. stupnì pøipravili pásmo o Namibii. V prùbìhu devadesáti minut jsme zaujatì sledovali krásné
fotografie i videa ze zemì, jejíž jméno v
pøekladu znamená „Zemì, kde nic není“,
a museli jsme uznat, že to rozhodnì není
pravda. Napjatì jsme vyslechli poutavé
vyprávìní o pobøeží koster, pøiblížili jsme
se k nejvìtším dunám svìta, ocitli jsme se
uprostøed rùžových hejn plameòákù, obdivovali jsme mlaskavou øeè Køovákù i úèesy
a tance dalších kmenù, které na tomto
divokém místì Afriky žijí.
Kdo dobøe poslouchal, mohl na závìr
ve znalostním kvízu získat i drobné odmìny. Tato horká africká zemì nás zkrátka
uchvátila.
Veronika Danielová
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Dne 20. listopadu se žáci 7., 8. a 9. tøídy vydali zdarma díky finanènímu pøíspìvku
obce Øeèany nad Labem do Pøelouèe na interaktivní prohlídku protidrogového vlaku – tzv.
REVOLUTION TRAIN. Základnou protidrogového vlaku je nádraží Praha - Dejvice. Souprava
REVOLUTION TRAIN váží 300 tun a je dlouhá 165 metrù. Vlakovou soupravu tvoøí celkem
šest vagonù. Vagony jsou uzpùsobeny do podoby multimediálních sálù, v nichž se v nìkolika
rovinách odehrává pøíbìh o pøíèinách, vývoji a dùsledcích drogové závislosti.
Mezi nejvìtší pøínosy vlaku patøí: interaktivita, unikátní zpracování, pùsobivost a efektivita, moderní technologie a metoda 5D, mobilita vlakové soupravy, dlouhodobá koncepce
a práce s cílovou skupinou
Žáci ve vlaku tímto pøíbìhem procházeli a díky možnostem interaktivních technologií se
aktivnì stali jeho úèastníky (napø. automobilové nehody, výslechu, vìzení, drogového doupìte
apod.). Cílem vlakového programu bylo prostøednictvím zapojení všech lidských smyslù efektivnì zapùsobit na žáky,
na jejich pohled na legální i nelegální drogy,
závislosti a inspirovat
je k pozitivním životním volbám. Souèástí
projektu jsou návazné
programy a sbìr anonymních dat, která pak
mohou jednotlivá mìsta využít pro tvorbu
koncepcí protidrogové
prevence.
Kateøina Baèkovská
Dne 5.3.2019 probìhlo na SPŠCH v Pardubicích okresní kolo „Chemické olympiády – kategorie D“. Z pùvodních 21 pozvaných žákù 9. tøíd a odpovídajících studentù víceletých gymnázií se nakonec soutìže zúèastnilo 18 soutìžících – 6 gymnazistù a 12 žákù ZŠ. Naši školu
reprezentovali dva žáci deváté tøídy. Nejdøíve øešili teoretické otázky zamìøené na plynné látky
kolem nás a pak v laboratoøi pøi pokusech tyto látky pøipravovali a dokazovali. Pøi splnìní
více jak poloviny bodù v obou èástech se mohli stát úspìšnými øešiteli a to se obìma našim
soutìžícím povedlo. Získali jsme 10. a 16. místo. Pøed soutìžícím na 10. místì byli 4 studenti
z gymnázia – Pardubice, Dašická 1083. Kromì nás již žádná mimo pardubická škola nesoutìžila. Obìma našim žákùm dìkujeme za úspìšnou reprezentaci školy v nelehké soutìži.
Žáky pøipravovala Jana Záleská.
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Hledáme nejlepšího mladého chemika ÈR.
Dne 20. bøezna 2019 se v pardubickém ABC klubu uskuteènilo slavnostní vyhlášení výsledkù 12. roèníku regionálního kola soutìže o nejlepšího mladého chemika. Klání se zúèastnilo
témìø 6000 žákù devátých tøíd ze 178 základních škol 5 krajù: Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Støedoèeského a Kraje Vysoèina. I my jsme mìli ve finále regionù svého
zástupce z 9. tøídy, který z pùvodního 28. místa v teoretické èásti dokonce po praktické èásti
v laboratoøi SPŠCH v Pardubicích postoupil až na 23. místo. Vzhledem k tomu, že tato soutìž
probíhá pod patronátem Svazu chemického prùmyslu ÈR a za podpory MŠMT, jsou ceny od
sponzorù pro soutìžící velmi zajímavé. Vítìz tohoto kola z Polièky získal tablet, druhý v poøadí
z Velkého Oseka zase chytrý telefon a tøetí ze ZŠ Štefánikova z Padubic elektronickou èteèku.
Hodnotné odmìny èekaly na všech 30 finalistù. Náš úèastník si kromì velké sportovní tašky
pøivezl domù i nová sluchátka, nabíjeèku do auta a další ceny, které využije. Soutìž ale ještì
nekonèí. Prvních 6 jednotlivcù postupuje do celostátního finále, které probìhne 11. èervna
v prostorách Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice. Blahopøejeme našemu
soutìžícímu k pìkným výsledkùm a možná, že nìkterý z našich žákù v pøíštích letech naváže
na jeho úspìch a nebo se propracuje dokonce do celostátního finále jako naše žákynì, která
nyní studuje chemii a tematiku na Univerzitì v Hradci Králové.
Žáky pøipravila Jana Záleská.
Vánoèní desetiboj v základní škole
Ve ètvrtek 20. prosince 2018 jsme uspoøádali spoleènì se školním parlamentem již 8.
roèník Vánoèního desetiboje. Soutìž je urèena
pro žáky 5. až 9. tøídy. Žáci si každý rok volí
sami disciplíny, ve kterých se utkají. Letos to
byly šplh, opièí dráha, cvièení s obruèí a se
švihadlem, podlézání laťky, hod na koš, driblování, støelba na branku, chùze po lavièce s
balonkem na lžièce a pøetahovaná. Mimo to se
hodnotí i vzhled a nástup každého družstva.
Letos se na tøetím místì umístila 6. tøída, na
druhém místì 7. tøída a na prvním místì 9.
tøída, která obhájila své prvenství z minulého roku. Vítìzùm gratulujeme a tìšíme se na
další roèník.

Kateøina Baèkovská
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VÝTVARNÁ SOUTÌŽ
V týdnu od 21. do 25. ledna probìhla ve všech oddìleních družiny
výtvarná soutìže na téma ZVÍØÁTKA
V ZIMÌ.
Z výkresù jsme v pøízemí školy
vytvoøili výstavku
J. Andrlová

KARNEVAL
20. února probìhl ve všech oddìleních družiny KARNEVAL. Tentokráte na téma ZVÍØÁTKA.
Spoleènì jsme si užili øadu soutìží a taneèních her. Vyhodnoceny
byly nejzdaøilejší masky.
J. Andrlová

VÁNOÈNÍ DÍLNIÈKY
4. prosince uspoøádala školní
družina pro žáky, rodièe a veøejnost
vánoèní dílnièky.
Tvoøili se andílci, sobi a svícínky.
Potìšila nás velká úèast. Bylo to pøíjemné tvoøivé odpoledne.
„PEKELNÁ“ DRUŽINA
Zaèátkem prosince se všechna tøi
oddìlení promìnila v pekelná doupata. Na zdech viseli papíroví èerti,
øetìzy a jiné pekelné doplòky. 5.
prosince se v malé èertíky promìnily i dìti. Oblékly si kostýmy a vlastnoruènì vyrobené masky. Vypukla
totiž èertovská diskotéka.
Hrály se rùzné hry a soutìže a v závìru došlo k pøedávání sladkostí od Mikuláše.
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Podìkování za školní ples
Základní škola a mateøská škola velmi dìkuje všem, kdo se podíleli na úspìšné organizaci a
prùbìhu školního plesu. Podìkování patøí pøedevším organizátorkám z øad Spoleènosti pøátel
ZŠ a MŠ Øeèany n. L., dále panu Karvánkovi za moderování, paní Kenardžievové za kvìtinovou
výzdobu a všem sponzorùm za pøíspìvky do bohaté tomboly. Dìkujeme také všem úèastníkùm plesu (kteøí si jej doufejme dobøe užili), ale i rodièùm, kteøí si zakoupili vstupenku jako
sponzorský dar. Výtìžek z plesu bude využit na aktivity dìtí naší organizace.
Tomáš Zemánek, øeditel školy

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Mìsíc prosinec byl plný
vzrušení, nadšeného oèekávání
a samozøejmì vyrábìní. A to
hlavnì proto, že jsme chtìli mít
naši školku na tyto svátky vyzdobenou, a zároveò jsme chtìli svými výrobky potìšit naše
nejmilejší. Pro ty jsme vyrobili
dáreèky a pøáníèka.
Jako každý rok, tak i letos
vystoupily dìti z naší mateøské
školy na slavnostním rozsvícení
vánoèního stromu v místním
parku. Dìti sem pozvala paní
starostka Michaela Matoušková
a za svùj pøipravený program
sklidili naši malí èertíci velký
potlesk od poèetného publika.
5. prosince se dala atmosféra ve školce témìø krájet.
Všichni jsme èekali na návštìvu
Mikuláše. Toho se naše dìti tak
neobávaly, ale co když s sebou
zase pøivede èerty? Taky že ano, a to hned tøi! Naštìstí tu byli i dva andìlé, takže èerti nebyli v
pøevaze, a i když nìjaký ten záznam v knize høíchù byl, Mikuláš si s høíšníky plácnul a domluvil
se s nimi spoleènì na nápravì.
To, že se ve školce snažíme v dìtech rozvíjet lásku ke knihám a ètenému slovu, je všeobecnì známé, ale úplnì poprvé se naše dìti úèastní zajímavého projektu v rámci celostátní akce
„Celé Èesko ète dìtem“. Tuto spolupráci nám nabídla Káťa Šandová z místní knihovny. Každý
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mìsíc si tak naše dìti vyslechnou
pohádku, popovídají si o ní a plní
pak zadané úkoly, za které dostanou
vždy drobnou odmìnu. Dìti se tak
každý mìsíc tìší na nové setkání.
Divadlo Šeherezáda nás navštívilo s pohádkou „Andìlské vánoèní
svìtýlko“ a naladilo nás tak ještì
více na blížící se Vánoce.
Naše pøedškolní dìti se už nemohly doèkat návštìvy v Komunitním domì v Øeèanech nad Labem.
Pilnì nacvièovaly a vyrábìly pro
babièky a dìdeèky dárky, které jim
pak osobnì pøedaly hned po svém
vystoupení, jež se moc líbilo. Dìti se
tu cítily velmi uvolnìnì a spokojenì, vládla tu bezvadná atmosféra a
po obèerstvení ještì pøidaly babièkám i dìdeèkùm pár „lidovek“ pro
dobrou náladu. Nechtìlo se nám vùbec odcházet, bylo to velmi pìkné
dopolední setkání a my se už tìšíme
na další návštìvu na jaøe.
Na vánoèní výlet jsme letos vyjeli
autobusem do Pardubic a to do Ekocentra Paleta, kde pro naše dìti pøipravili poøadatelé zábavný program.
Dìti se tu dozvìdìly a vyzkoušely
spoustu neobvyklých vánoèních tradic, které ještì neznaly a ve vánoèní
atmosféøe tohoto místa si pro rodièe mohly vyrobit svíèku ze vèelího
vosku, kterou si odvezly domù.
Vánoèní fotografování dìtí pro naši školku nám zajistila naše ochotná a šikovná p. Vendula
Šoltová, která vyfotila i mladší sourozence, kteøí ještì do školky nechodí. Krásné fotky tak
potìšily ne jednu maminku èi babièku.
To poslední pøekvapení pøed vánoèními prázdninami pøipravily dìti se svými uèitelkami
pro rodièe. Krásný program plný øíkadel a písnièek s pohybem, si pøipravily dìti ze tøídy
Sluníèek i Hvìzdièek. Dìti ze Sluníèek zaèaly besídku jako rozpustilí èertíci a v prùbìhu programu se promìnily ve snìhobílé vloèky. Malé Hvìzdièky pøedvedly besídku v roli roztomilých
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berušek, které se taky pøemìnily a ukonèily besídku coby vánoèní skøítci. Rodièe si odnášeli
domù dáreèek, pøáníèka i slzièku dojetí, dìti zase svoje nadìlené dáreèky.
28. ledna jsme si ve školce povídali o zvíøátkách v lese, jak se v zimì mají, co mají rády k
snìdku a jak bychom jim my lidé mohli v tomto období pomoci. Spoustu nových a zajímavých
vìcí nám o nich øekli manželé Machovi, kteøí nás ve školce navštívili a kterým tímto moc dìkujeme za krásnou a pøínosnou návštìvu. Dìti jim jako podìkování nakreslily nádherné obrázky.
12. února nás s „Jezinkami“ navštívila naše milá Víla Srdíèková. Dìti se tìší nejen na její
pohádky, ale i na její razítko, které nám všem obtiskne po pøedstavení na ruku. Už jenom my
víme, že je „kouzelné“ a tomu, kdo ho má na ruce, splní jedno jakékoli pøání!
13. února se nám školka zachvìla v základech – ano, pøišel dlouho oèekávaný a oblíbený
KARNEVAL! Jakoby mávnutím kouzelného proutku se všechny dìti zmìnily v kouzelné bytosti,
ale byla tu i zvíøátka a øemeslníci. Nejprve probìhla pøehlídka všech masek, a že bylo na co
koukat! Všichni jsme si užili závodù a soutìží, ve kterých vyhráli všichni! Po dùkladném obèerstvení a zahnání žíznì jsme si všichni „zaøádili“ v rytmu veselých písnièek, prostì nás celý
den provázelo veselí a dobrá nálada.
Lenka Fidlerová, uèitelka MŠ

ODPOLEDNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ve støedu 24. dubna 2019 v dobì od 14:30 hod. do 16:00 hod. se uskuteèní
„Odpoledne otevøených dveøí“ v budovì MŠ v Øeèanech nad Labem.
Zákonní zástupci s dìtmi si mohou prohlédnout prostory mateøské školy a
zároveò si vyzvednout pøihlášku do MŠ na školní rok 2019/2020 u vedoucí
uèitelky ve tøídì Sluníèek.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2019/2020
Vyplnìnou pøihlášku zájemci pøinesou v úterý 7. kvìtna 2019 v dobì
od 14:30 hod. do 16:00 hod. do mateøské školy vedoucí uèitelce.
Tìšíme se na Vás.
Kolektiv zamìstnancù MŠ

46

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

zpravodaj_duben 2019.indd 146

28.3.2019 11:45:04

Dotazník společnosti Mangan Chvaletice
Prosíme o vyplnění uvedeného dotazníku, který nám pomůže srozumitelně Vám
vysvětlit záměry společnosti Mangan Chvaletice a zlepšit naši komunikaci s veřejností.
Za váš čas při vyplnění 11 dotazů Vám předem děkujeme.

* Povinné pole
1. Pohlaví *
Žena
Muž

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

2. Věk *
méně než 25 let
25 až 40 let
40 až 65 let
65 a více let

Základní škola
Středoškolské
Vysokoškolské

4. Vyberte vaše hlavní volnočasové aktivity *
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
Zahrádkářství
Lesnictví
Cyklistika
Turistika
Vodáctví
Tenis
Četba
Fotbal
Rybolov
Běh na lyžích
Jízda na motocyklu
Rodinné aktivity
Nordic walking
Cestování
Kultura (film, divadlo, hudba)
Jiné:

5. Jste obyvatelem města /obce
Označte pouze jednu možnost.
Chvaletice
Řečany
Trnávka
Jiné:
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Vlastní dotazník - společnost Mangan Chvaletice
6. Společnost Mangan Chvaletice je mi známá *
Ano
Ne

7. Projekt "Recyklace odkaliště Chvaletice, Trnávka" je mi znám *
Ano
Ne

8. Pokud jste v předešlé otázce odpověděli "Ano", doplňte tvrzení: O projektu
Recyklace odkaliště Chvaletice, Trnávka jsem se dozvěděl z ... Pokud vaše
odpověď na předchozí otázku byla "Ne", otázku přeskočte.
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
Tisku
Rozhlasu
Vývěsky města
Televize
Od spoluobčanů
Jiné:

10. Měl bych zájem pracovat pro projekt Recyklace odkaliště Chvaletice,
Trnávka *
Ano
Ne

11. O projektu Recyklace odkaliště Chvaletice, Trnávka bych se rád dozvěděl
tyto informace: *
Vyberte všechna pravdivá tvrzení, případně doplňte vlastní.
Cíle projektu
Vlastnická struktura
Oblast financování
Technologie projektu
Bezpečnost projektu
Vlivy na životní prostředí
Pracovní podmínky
Přínos projektu pro obce
Informace o společnosti Mangan Chvaletice
Jiné:
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