ÚVODNÍ SLOVO
Krásné prázdniny, milí spoluobèané,
je tu vytoužené léto a s ním velká tepla, která s sebou nesou
mnoho pøíjemného, pokud se zábavy týèe, ale také mnoho starostí
se suchem. Sucho se v naší oblasti už znaènì zabydluje a tak si
musíme dát více pozor jak na možnost rychle vznikajících požárù,
tak na nedostatek vody pro zalévání. Prozatím Krajský úøad pokyn
pro šetøení s vodou nevydal, ale dá se oèekávat, že tomu bude
stejnì, jako v loòském roce. V té dobì by se voda mìla používat
pouze na zálivku zeleniny a ovoce, ale nikoliv k zalévání trávníkù.
To vìtšina z nás neradi èteme, protože se po celý rok všemožnì snažíme své trávníkové plochy
dobøe udržovat a léto nám naši práci vìtšinou zhatí. Mysleme však na to, že mùže být ještì
hùø a zalévejme se vší obezøetností. Na obci jsme se také rozhodli, že nebudeme provádìt seè
pøíkopù v extravilánu obce tak èasto, aby se dešťová voda mohla lépe vsakovat do zemì a mìli
kde pøežívat drobní živoèichové.
Opatøení zlepšující životní prostøedí v reakci na sucho bude v obci nìkolik. V souèasné
dobì jsme zaèali zachytávat dešťovou vodu do speciálních nádob a budeme s ní zalévat veøejnou zeleò – vysazené stromy, keøe a kvìtiny. Také pøipravujeme zmìnu smluv se zemìdìlci
a hledáme vhodné pozemky, které by bylo možné zatravnit – pøedevším historické cesty mezi
lány polí, aby vznikaly remízky. Pøi stavbì nových komunikací budeme svádìt dešťovou vodu do
místních potokù a tam, kde to není možné, poèítáme se vsakovacími pásy. Na podzim se chystáme vysadit další stromy a i když to bude chvíli trvat, než vyrostou, dùležité je zaèít. Nìkterá
opatøení lze udìlat hned, na jiná budeme chvíli èekat.
Na jaøe jsme jako každý rok zaèali s opravou poškozených ulièních vpustí a také velkou
rekonstrukcí èistièky odpadních vod, které vìnujeme samostatný èlánek. Také jsme pøed létem
nechali provést deratizaci kanalizace a v nìkterých místech, kde máme hlášen výskyt hlodavcù,
jsme provedli dvojnásobnou dávku. Na podzim dojde k druhé deratizaci a po té by již mìla
staèit udržovací 1x roènì.
V dobì, kdy ètete tento zpravodaj, máme vyvìšeny dvì výbìrová øízení. Jedno je na výstavbu chodníku podél ul. 1. máje od køížení s ul. Hornickou, podél KODUSu až ke sportovišti.
Vìøíme, že toto opatøení výraznì zlepší bezpeènost chodcù. Na realizaci chodníku nám byla
schválena dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši kolem 1,2 mil. Kè. Druhé
výbìrové øízení se týká rekonstrukce místní komunikace Na Raèanech a èást slepé ul. Obráncù
míru. Aè i zde jsme o dotaci požádali, bohužel jsme schváleni pouze jako náhradníci, z dùvodu
obrovského pøevisu žádostí a nedostatku finanèních prostøedkù z Ministerstva pro místní rozvoj. S výstavbou komunikace jsme ale poèítali i v pøípadì neobdržení dotace, a tak se u obou
akcí pustíme do stavby už bìhem srpna. Bude to pro obèany bydlící v tìchto lokalitách trochu
obtìžující, ale vìøím, že spoleènými silami to zvládneme a výsledek bude stát za to.
Také jsme zapoèali projektování místní komunikace U Kostela, která tentokrát nebude
asfaltová, ale ze žulových kostek a to z toho dùvodu, že se jedná o nejstarší èást obce u románZ P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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ského kostela, která vyžaduje z hlediska památkové péèe trochu jiné zacházení, než bìžná èást
obce. Na to naváže i plánovaná náves vedle Komunitního domu, kterou zaèneme v budoucích
letech taktéž projektovat. V souèasné dobì probìhlo zamìøení terénu a zpracovává se studie
silnice, která bude konzultována s architekty a následnì pøedstavena obèanùm bydlícím v dané
lokalitì na spoleèné schùzce.
Práce o prázdninách nás èeká mnoho a vás èeká doba dovolených a zaslouženého volna.
Pøeji vám, abyste si ho užívali plnými doušky, abyste se ze svých dovolených vraceli v poøádku
a plni krásných zážitkù. Tìším se na vás pøi našich pravidelných zastupitelstvech, na obecním
úøadì èi u pøíštího zpravodaje.
Ing. Michaela Matoušková, MPA, starostka obce
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. è. 3/2019 ze dne 27. 3. 2019
Zadání vypracování GP na oddìlení ul. 1. Máje p. è. 722 v k. ú. Øeèany n. L. pro pøevod
z Pardubického kraje na obec Øeèany n. L.
Paní starostka informovala o tom, že uvedený pozemek je pozemní komunikací a veøejnou
zelení, je ve vlastnictví Pardubického kraje, pøestože jde o èást místní komunikace a obec se
o tento pozemek stará a zajišťuje jeho údržbu. V èásti tohoto pozemku bude také probíhat
rekonstrukce veøejného osvìtlení a bude nutné øešit pøípojky elektrické energie k novì budované nemovitosti.
Z tìchto dùvodù jednala paní starostka s Pardubickým krajem a bylo dohodnuto, že po vypracování geometrického plánu pro oddìlení této èásti pozemku od komunikace III. tøídy
a následném podání žádosti o jeho pøevedení, bude moci dojít k pøevodu èásti pozemku do
majetku obce.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zadání vypracování GP na oddìlení pozemku p.
è. 722 v k. ú. Øeèany nad Labem – komunikace 1. Máje jako podklad pro pøevod majetku
z Pardubického kraje na Obec Øeèany nad Labem. K dìlení dojde na hranici køižovatky silnice III. tøídy a místní komunikace ul. 1. Máje po pøedchozím upøesnìní se Správou a údržbou
silnic Pardubického kraje.
Podání žádosti o pøevod oddìleného pozemku MK 1. Máje do vlastnictví obce
V souvislosti s projednáním pøedchozího bodu bude následnì po vyhotovení geometrického
plánu podána žádost o pøevod tohoto oddìleného pozemku do vlastnictví obce.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje podání žádosti o pøevod oddìleného pozemku
– èásti místní komunikace ul. 1. Máje viz pøedchozí bod z vlastnictví Pardubického kraje na
Obec Øeèany nad Labem.
Pøipojení se k dohodì o parcelaci u pozemkù p. è. 83/3 a 82/2 v k. ú. Øeèany n. L.
Paní starostka dále informovala o dalším možném postupu pro rozvojovou plochu
Z 8 v územním plánu obce. Jedním ze zpùsobù dalšího postupu je pøipojit se k parcelaci
dotèených pozemkù (obce i soukromých vlastníkù). Druhým ze zpùsobù je možnost územní
studie dané plochy.
Nutnost øešení souvisí s povolením stavby p. L. a pøíjezdové komunikaci k tomuto i ostatním
pozemkùm obce i soukromých vlastníkù.
Již v minulosti probíhala a v souèasné dobì probíhají další jednání s vlastníky dotèených
pozemkù a jako nejvhodnìjší a nejoptimálnìjší varianta se jeví dohoda o parcelaci za úèelem
výstavby komunikace (jednosmìrné èi obousmìrné s toènou).
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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Pan L. zmínil možnost provedení územní studie bez souhlasu ostatních majitelù pozemkù.
Tuto možnost si dále ještì provìøí. Dále bylo starostkou a místostarostou sdìleno, že varianta
obousmìrné komunikace není vhodným øešením, neboť by významnì znehodnotila jeden
z obecních pozemkù, na kterém by musela být toèna a který by nemohl být využit hospodárnì – k dalšímu prodeji stavební parcely. Zároveò by muselo dojít k odkupu až šesti metrù
pozemkù pro komunikaci od soukromých vlastníkù. Z dùvodu tìchto okolností bude dále
zvažována pouze varianta jednosmìrné komunikace.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje pøipojení obce Øeèany nad Labem k dohodì
o parcelaci rozvojové plochy Z 8 dle územního plánu obce, týkající se pozemkù obce p. è.
82/2 a 83/3 v k. ú. Øeèany nad Labem za podmínky dodržení šíøe novì vzniklého veøejného prostranství, jehož souèástí je pozemní komunikace zpøístupòující pozemek rodinného
domu minimálnì v šíøi 6,5 m pro novì vzniklou jednosmìrnou místní komunikaci. Dohoda
o parcelaci bude uzavøena v pøípadì, že dojde k uzavøení smluv o smlouvì budoucí kupní
na prodej èásti pozemkù pro jednosmìrnou komunikaci, a to p. è. 93/19, p. è. 93/18, p. è.
84/1, p. è. 93/15, p. è. 83/4, p. è. 79/5, p. è. 79/4, p. è. 79/1. Po té bude zadáno vyhotovení
geometrického plánu pro oddìlení pozemkù pro komunikaci.
Výbìr dopadové plochy na dìtské høištì v Labìtínì
Pøedsedající informovala o rozhodnutí maminek z Labìtína pro pryžovou dopadovou plochu
na dìtské høištì v Labìtínì. Pan Køivka zmínil, že další nový plánovaný prvek na toto dìtské
høištì, nemusí mít tuto pryžovou dopadovou plochu, pro tento pøipravovaný prvek staèí jako
dopadová plocha trávník. Po diskuzi je nutno zvážit umístìní tohoto prvku, pøípadnì posunout starý pingpongový stùl.
Stávající písek na dìtském høišti bude využit na workoutové høištì v Øeèanech nad Labem.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje výbìr dopadové plochy na dìtské høištì v Labìtínì z barveného pryže a povìøilo starostku obce k získání cenových nabídek.
Nákup nového hracího prvku na dìtské høištì v Labìtínì
Paní starostka dále seznámila pøítomné s vybranými typy hracích prvkù rodièi z Labìtína
a s jejich cenovými nabídkami.
Pan Matoušek následnì navrhnul zakoupení nového prvku i na dìtské høištì do Øeèan nad
Labem, také z tìchto vybraných druhù – tubus, pyramida nebo stezka odvahy.
Pan Køivka ve spolupráci s paní starostkou posoudí rozmístìní a uspoøádání hracích prvkù na
obou høištích a rozhodnou o zakoupení nejvhodnìjšího prvku pro každé høištì.
Paní H. dále zmínila obtížnost sekání trávy pod nìkterými z hracích prvkù a požádala, aby
byla vzata v úvahu praktická údržba okolí novì instalovaného prvku.
4
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Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje nákup hracích prvkù na dìtské høištì v Labìtínì
a dìtské høištì u ZŠ po jednom kusu na každé høištì, za cenu do 81 000 Kè vèetnì montáže
a DPH za každý hrací prvek. Povìøilo starostku obce a pøedsedu výboru pro sport k vybrání
vhodného prvku na dìtská høištì ze tøí nabízených a jeho objednání. Zároveò je povìøilo
k vymezení dopadové plochy na dìtském høišti v Labìtínì potøebné pro podání nabídek.
Zpráva o kontrole finanèního výboru
Pøedsedkynì finanèního výboru pí. Kateøina Teplá informovala o provedené kontrole hospodaøení obce za období listopad 2018 až únor 2019 a finanèní výbor nemá námitky k hospodaøení obce za toto období.
Kontrola hospodaøení školy nebyla provedena z dùvodu nemoci paní úèetní a bude provedena
v nejbližším možném termínu.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. vzalo tuto zprávu na vìdomí.
Zpráva o kontrole kontrolního výboru
Pøedsedkynì kontrolního výboru Ing. Marta Vanèurová informovala o jednání kontrolního
výboru a seznámila pøítomné se zápisem z tohoto jednání. Byla pøeètena struènì dosud nesplnìná usnesení.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí zprávu z kontroly kontrolního výboru.
K usnesení è. 1/2019 ze dne 7. 1. 2019, bod 2, písmeno a) byl Ing. Petr Matoušek vyzván
k podání vysvìtlení, proè daný úkol nesplnil.
Jeho reakcí bylo, po struèném popisu okolností této záležitosti, že za obec na venek vystupuje
starosta a že nepodepíše dopis, který nepsal. Zastupitelé s tímto tvrzením nesouhlasí, neboť
v této vìci probíhala hromadná mailová korespondence, znìní dopisu bylo odsouhlaseno i
zastupitelem Matouškem a ten byl usnesením zastupitelstva povìøen ke komplexnímu jednání v problematice odpadového hospodáøství. Nikdo jiný tedy nebyl oprávnìn k podpisu.
Kontrolní výbor proto požaduje písemné relevantní vysvìtlení nesplnìní tohoto usnesení, za
které je Ing. Petr Matoušek zodpovìdný.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. vyzývá zastupitele Ing. Petra Matouška k podání písemného vysvìtlení dùvodu neplnìní svých povinností, vyplývajících z usnesení zastupitelstva
obce, s podáním nejpozdìji do 31. 3. 2019.
Dále byla Ing. Martou Vanèurovou zmínìna formulace Ing. Petra Matouška na valné hromadì
TJ Sokol Øeèany nad Labem, že „obec okradla Sokol o kabiny“. Toto je køivé obvinìní obce
a zastupitelù obce z trestného èinu, ke kterému by mìl pan Matoušek podat dùkazy a svoje
výroky øádnì objasnit a vysvìtlit. Jedná se o hrubou nepravdu a zásah do osobnostních práv
zastupitelù obce.
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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Zastupitelé mají za to, že tímto vyjádøením došlo k poškození dobrého jména obce i zastupitelù pøed veøejností. Zastupitelé i obèané se postupnì k uvedené záležitosti vyjadøovali a ti,
kteøí byli valné hromadì pøítomni, tvrzení Ing. Marty Vanèurové potvrdili. Po dlouhé diskusi o
vyjadøování zastupitele Ing. Petra Matouška na veøejnosti zastupitelé navrhují, aby buï doložil
dùkazy o svém tvrzení, nebo se písemnì omluvil. Nesouhlasí se šíøením nepravdivých zpráv,
které výraznì poškozují obec a zastupitelstvo.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. vyzývá zastupitele Ing. Petra Matouška k podání dùkazù
o jeho tvrzení, že obec ukradla TJ Sokol Øeèany nad Labem kabiny volejbalu, které následnì pronajímá; nebo podání písemné omluvy zastupitelstvu obce a obèanùm obce za køivé
obvinìní z trestného èinu, které poškozuje dobré jméno obce a zastupitelù a zasahuje do
osobnostních práv zastupitelù obce. Omluva bude následnì zveøejnìna. Podání vysvìtlení
bude uèinìno nejpozdìji do 5. 4. 2019 v písemné podobì.
Diskuse, rùzné
a) Paní starostka se dotázala Ing. Petra Matouška na to, jak si nadále pøedstavuje svou práci
pro obec. V obci je tøeba øešit mnoho úkolù, ale v osobì pana Matouška není záruka, že pøidìlený úkol vùbec bude splnìn. Tzn., že vlastnì ani není záruka, že vùbec nìco bude splnìno.
Na otázky paní starostky a obèanù pan zastupitel Petr Matoušek nìkolikrát odpovìdìl „dál se
k tomu nebudu vyjadøovat“ a neodpovìdìl na jejich dotazy. Na výzvu paní starostky, že má
odpovìdnost k obèanùm obce, odvìtil, že „nebudu odpovídat tvým volièùm, nebudu“.
b) Paní M. Vanèurová se dotázala, jestli již pan Petr Matoušek vrátil materiály k práci výboru
pro životní prostøedí, které mu pøed veøejností na prvním zastupitelstvu v tomto volebním
období pøedala paní H. P. Na to pan Matoušek odvìtil „paní P. nìco tady po mnì hodila“.
S tím zásadnì nesouhlasili ani zastupitelé, ani obèané, kteøí byli na zmiòovaném zastupitelstvu pøítomni, neboť paní P. panu Matouškovi pøedala složku výboru pro životní prostøedí
se slovy, že pokud by potøeboval s èímkoliv pomoci, bude mu ráda nápomocná. Nebylo její
povinností mu svoje materiály, které by mu pro èinnost pøedsedy výboru pro životní prostøedí
pomohly, pøedávat, pøesto tak v dobrém uèinila. Pan Matoušek však ani po opakované písemné i ústní výzvì složku na obec nevrátil.
c) Pan N. se dotazoval na parkování rodièù u školy podél žlutého znaèení. Dle paní starostky
je nutné tyto pøestupky nafotit a poslat na obec k projednání, neboť je v místì pøed vchodem
do ZŠ vyznaèena žlutá èára, kde se nesmí stát.
d) Paní Ø. se dotázala na názor zastupitelù k probìhlému veøejnému jednání v Øeèanech nad
Labem se spoleèností Mangan Chvaletice. Všichni zastupitelé se taktéž k problematice vyjádøili. Každý se sám za sebe vyjádøil ve smyslu negativního nebo neutrálního stanoviska, právì
z dùvodu chybìjících informací, které všichni vnímají jako nutné k úsudku. Paní starostka
zmínila, že na jednání s Manganem Chvaletice nebylo odpovìzeno na mnoho položených
otázek, celý proces se stále vyvíjí, a proto se bude muset èekat na dokumentaci EIA (vyhodno6
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cení vlivu na životní prostøedí) a následnì se k projektu za obec vyjádøit. S postupem, tak jak
ho pøednesli zástupci spoleènosti na veøejném jednání a tak, jak jí byly informace v prùbìhu
èasu poskytovány, osobnì nesouhlasí. Dle jejího názoru bude mít celý zámìr na naši obec
mnoho negativních dopadù v nìkolika oblastech. Je tedy nutností poèkat na jasné informace
z dokumentu EIA a po té zaujmout oficiální stanovisko.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 4/2019 ze dne 24. 4. 2019
Informace k dohodì o parcelaci u rozvojové plochy Z8
Paní starostka dále informovala o nových informacích k dohodì o parcelaci rozvojové plochy Z8,
která byla schválena na minulém OZ.
Pan L. si však nechal zpracovat na vlastní náklady územní studii, která stavebnì øeší situaci
v dané lokalitì. Nicménì studie je právnì nezávazná a neøeší souhlas majitelù pozemkù v dané
lokalitì. Øeší pouze jednu z podmínek pro vydání územního souhlasu nebo stavebního povolení
pro stavbu pana L. Obec bude pokraèovat v jednání s vlastníky dotèených pozemkù dle již
schváleného postupu - dohody o parcelaci.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. vzalo tuto informaci na vìdomí.
Darovací smlouva è. 600016194 spoleènosti Sev.en EC, a.s. pro Obec Øeèany nad Labem na
poøízení Automatického externího defibrilátoru
Pøedsedající informovala o jednání s øeditelem elektrárny Chvaletice, který pøislíbil poskytnout
èástku na zakoupení automatického externího defibrilátoru i s exteriérovým temperovaným
úložným boxem. Pro poskytnutí této èástky je nutné schválit darovací smlouvu. Tento pøístroj
bude umístìn u hasièské zbrojnice výjezdní jednotky hasièù v Øeèanech nad Labem. Pro kontrolu
prostranství s tímto pøístrojem je již poptán kamerový systém.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje Darovací smlouvu è. 600016194 od dárce Sev.en
EC, a.s. pro Obec Øeèany nad Labem ve výši 86 152 Kè na nákup Automatického externího
defibrilátoru.
Nákup Automatického externího defibrilátoru s exteriérovým vyhøívaným boxem
Paní starostka dále informovala o vlastním nákupu uvedeného pøístroje dle poskytnuté nabídky,
kdy v cenì bude i odborné zaškolení, servis a revize. O fungování pøístroje bude veøejná schùze
s obèany obce, bude pøipraven informaèní letáèek.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zakoupení Automatického externího defibrilátoru
Life Lene AED (CZ) vèetnì pøíslušenství a exteriérový box AED AIVIA 210 OUT s èíselným zámkem, alarmem, vyhøíváním a záložní baterií za cenu 86 152 Kè s DPH.
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Vypracování Generelu veøejného osvìtlení
Vypracování aktualizovaného generelu veøejného osvìtlení je nutné zpracovat a zajistit pro
kompletní vypracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci veøejného osvìtlení
a podání žádosti o dotaci na další etapy rekonstrukce veøejného osvìtlení, a to vèetnì vedení.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zadání dopracování Generelu veøejného osvìtlení
v souladu s požadavky Ministerstva životního prostøedí od firmy METROLUX s.r.o, Praha 10 za
cenu 80 828 Kè s DPH.
Zpracování metodického postupu pro vymáhání pohledávek obcí
Paní starostka informovala o již neodkladném zpracování vnitøního metodického postupu pro
vymáhání pohledávek obce, které dle nových pravidel nesmí být zadáváno pøes právní kanceláøe,
kde by pøípadné náklady pøevýšily znaènì výši vymáhaných èástek.
Pøedsedající oslovila Ing. Petra Matouška, zda by si tento úkol nevzal a danou problematiku pro
obec nezpracoval. Pan Matoušek nejprve souhlasil, posléze sdìlil, že by mìli spolupracovat odborníci z finanèního výboru, on sám že odborník není a že by dokázal zpracovat jen èást úkolu.
Paní starostka sdìlila, že problematiku je tøeba øešit komplexnì, neboť se týká hned nìkolika
zákonných norem a není vhodné ji rozdìlovat na více lidí, aby nedocházelo k roztøíštìnosti
informací a dat. Daný úkol tedy pan zastupitel Matoušek následnì odmítl.
Po další diskuzi se k tomuto úkolu pøihlásila pøedsedkynì finanèního výboru paní Kateøina Teplá,
která nemá problém se zajištìním komplexního úkolu a zajistí jeho splnìní.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. povìøuje zastupitelku Kateøinu Teplou k pøípravì interního
metodického postupu, vèetnì vzorových dokumentù, pro vymáhání pohledávek obcí dle zákona o místních poplatcích, daòového øádu a exekuèního øádu v platném znìní a k pøedložení
zastupitelùm obce do 30. 5. 2019.
Rozdìlení darù pro sportovní a kulturní složky v obci pro rok 2019
Pøedsedající informovala o koneèném rozdìlení pøíspìvkù pro spolky v obci, kdy jsou zvýhodnìny spolky, které pracují s dìtmi, kdy dítì má dvojnásobnou váhovou jednotku.
Celkový systém rozdìlení èástky od obce tedy zùstává stejný a dané spolky ruèí za seznamy
èlenské základny, které dodaly obci k vyèíslení pøíspìvku.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje rozdìlení darù pro rok 2019 následovnì: SK Øeèany
1920 – 87 581 Kè, TJ Sokol – 58 629 Kè, Aikido Club – 20 629 Kè, Klub žen Labìtín – 12 305
Kè, KVHT – 5 429 Kè, FC Startip – 5 429 Kè, Èeský rybáøský svaz MO Øeèany n. L. – 10 000 Kè,
SDH Øeèany n. Labem – 11 943 Kè, SHD Labìtín - 30 038 Kè.
8
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Zpráva o kontrole finanèního výboru
Pøedsedkynì Finanèního výboru pí. Kateøina Teplá informovala o probìhlé kontrole hospodaøení
Základní a mateøské školy, které probìhlo 9. 4. 2019. Finanèní výbor konstatoval, že kontrola
probìhla bez pøipomínek.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. vzalo tuto informaci na vìdomí
Zpráva o kontrole kontrolního výboru
Pøedsedkynì kontrolního výboru Ing. Marta Vanèurová informovala o jednání kontrolního výboru, kdy nejprve probìhla standardní kontrola a následnì byla projednávána usnesení, za která je
zodpovìdný Ing. Petr Matoušek.
Toto jednání kontrolního výboru probìhlo dne 17. 4. 2019, na toto jednání byl téhož dne na
doporuèení èlena kontrolního výboru narychlo pozván i Ing. Petr Matoušek.
Nejprve se projednávalo usnesení týkající se odpadù živnostníkù a podnikatelù v obci, které
v první fázi nebylo splnìno v daném termínu. Následnì byl pan Matoušek novým usnesením
vyzván k podání vysvìtlení. Své písemné vyjádøení k dùvodùm nesplnìní podal pan Matoušek na
OÚ dne 1. 4. 2019. Kontrolní výbor se usnesl, že dùvody nesplnìní usnesení nebyly øádnì vysvìtleny. Doporuèuje tedy zastupitelstvu schválení nového obdobného usnesení s aktualizovanými
termíny, tak aby daná problematika byla øádnì zpracována. Pan Matoušek však uvedený dopis
nepodepíše a považuje jej za zbyteèné obtìžování podnikatelù a živnostníkù v obci. Na jednání
kontrolního výboru pan Matoušek øekl, že daný úkol nepøijme, že nebude a nechce podepisovat
dopis, který nepsal. Daný úkol a splnìní usnesení bylo z jeho strany odmítnuto.
Následnì bylo øešeno další usnesení zastupitelstva, kterým byl pan Matoušek vyzván k podání
dùkazù èi omluvy za svùj výrok, že „obec ukradla TJ Sokol Øeèany nad Labem kabiny volejbalu“.
K tomuto podal pan Matoušek své vyjádøení dne 3. 4. 2019. Tento dokument byl pøedán všem
ostatním zastupitelùm k rychlému vyjádøení. Všech osm zastupitelù tento dokument nepovažují
ani za podání dùkazù, ani za omluvu. Na další výzvu ke splnìní daného usnesení však již pan
Matoušek nijak nereagoval. Dùkazy ani omluva nebyly OZ pøedloženy, kontrolní výbor doporuèuje zastupitelstvu zvážit další právní kroky v této záležitosti.
Na poslední výzvu paní starostky k podání omluvy, sdìlil pan Matoušek, že se již dále k tomu nebude vyjadøovat a své vyjádøení již poskytl. Obèanùm a hostùm bylo poté pro informaci pøeèteno
zmínìné vyjádøení pana Matouška a i e-mailové vyjádøení paní starostky. K této problematice se
dále vyjadøovali i nespokojení obèané.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. vzalo tyto informace na vìdomí
K úkolu o podepsání dopisu a pøedložení zprávy a informací o nakládání s odpady živnostníkù
a podnikatelù v obci se pøihlásila ke splnìní Ing. M. Vanèurová.
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Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. povìøuje zastupitelku Ing. Martu Vanèurovou k:
- vyhotovení seznamu adres podnikatelských subjektù produkujících odpady, k podepsání
pøipraveného a aktualizovaného dopisu do 26. 4. 2019 s pøedáním paní Vaòkové, která zajistí
odeslání tohoto podepsaného dopisu na daný seznam adres
- v dopise bude provedena zmìna termínu pro doruèení odpovìdí obeslaných subjektù a to
do 10. 5. 2019
- do 13. 5. 2019 pošle mailem zastupitelùm písemnou mailovou zprávu se sepsáním, kdo
odpovìdìl, popø. jak a kdo neodpovìdìl, dále zajistí a provede písemnou urgenci subjektù,
které do dané lhùty nereagovaly, kterou odešle do 15. 5. 2019. V pøípadì, že subjekty nebudou i nadále reagovat, provede osobní schùzku za úèelem zjištìní a pøedložení požadovaných
informací, a to do 24. 5. 2019.
- nakonec pøedloží kompletní podrobnou analýzu dané vìci k pøipomínkování zastupitelùm
obce nejpozdìji do 26. 5. 2019 e-mailem.
Diskuse, rùzné
a) Starostka obce informovala o prùbìhu probíhající opravy ÈOV. Probìhly dvì kontrolní schùzky
zastupitelù obce pøímo na ÈOV, kdy jim byl sdìlen a ukázán reálný stav probíhajících oprav a
zjištìní dalších problémù, které je nutno øešit. K uvedené opravì je firmou veden stavební deník,
fakturace za provádìné opravy probíhá po etapách. Zatím vše probíhá podle schváleného harmonogramu a i finanèní plnìní zatím odpovídá pøedschválené finanèní výši.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva zastupitelstva è. 5/2019 ze dne 20. 5. 2019
Zpracování projektové dokumentace na místní komunikaci U Kostela
Starostka obce informovala o pøipravované rekonstrukci místní komunikace U Kostela v Øeèanech nad Labem, která je pøipravována na pøíští rok.
Pro tuto stavbu je nutno pøipravit projektovou dokumentaci. Nabídku zaslal pan Stránský,
s kterým již obec spolupracuje delší dobu. Pøi pøípravì této projektové dokumentace je tøeba
spolupráce s architektem, stavba se nachází blízko kostela, v nejstarší èásti obce. Nabídnutá
cena je za všechny stupnì projektové dokumentace vèetnì geologického prùzkumu.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace U Kostela od p. Jiøího Stránského za cenu s DPH 174 240 Kè.
Elektropráce na ÈOV
Pøedsedající informovala o ukonèené rekonstrukci ÈOV Øeèany nad Labem. Èistièka již funguje,
opraveno bylo nakonec více vìcí, než bylo pùvodnì v plánu (vzhledem ke stáøí èistièky a stavu
technologie). Zastupitelé budou mít možnost si opravenou ÈOV prohlédnout.
10
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Pouze pro dodržení a nemožnosti zkrácení technologického postupu èištìní bylo nutné provést
navíc dodateèné elektro práce.
Paní Ø. se dotázala na možnost exkurze pro obèany na ÈOV. Tato možnost by podle paní starostky byla možná po domluvì a zkusí ji naplánovat v rámci návštìvy zastupitelù na opravené ÈOV.
Po hlasování se paní starostka zeptala Ing. Petra Matouška, proè se zdržel hlasování, zda má
dostatek informací, nebo zda potøebuje nìjaké informace doplnit, aby se mohl lépe rozhodnout.
Dle jeho vyjádøení se tak rozhodl a podle nìj nebylo provedeno na poèátku výbìrové øízení.
Na to paní starostka sdìlila, že toto tvrzení se nezakládá na pravdì, došla si pro podklady
a sdìlila svoje vyjádøení: Výstavba ÈOV je veøejná zakázka malého rozsahu, neboť se jedná
o stavební práce do 6 mil. Kè. Zadavatel proto není povinen zadat v zadávacím øízení veøejnou
zakázku malého rozsahu. Ze zákona jsme povinni, pokud se jedná o zakázku malého rozsahu,
dodržet zásadu transparentnosti, pøimìøenosti, rovného zacházení a zákaz diskriminace. Proto
obec poptala v listopadu 2018 tøi firmy: Mover s.r.o. Pøelouè, SPaZ s.r.o. Míèov - Sušice, a firmu
Petr Beneš. Paní starostka následnì pøeèetla odpovìdi firmy SPaZ s.r.o. a Mover s.r.o.. Výbìrové
øízení tedy probìhlo mimo režim zákona o zadávání veøejných zakázek a zcela dle pravidel. Není
povinností obce obesílat více firem, pokud je alespoò jedna nabídka podaná. Tak by nebylo
postupováno ani v pøípadì veøejné zakázky v rámci zákona, kde staèí pøedložená jedna nabídka.
Zároveò paní starostka pøipomnìla, že se pravidelnì konaly schùzky zastupitelù na místì, kterých se pan zastupitel Ing. P. Matoušek neúèastnil. Tam mìl možnost se na cokoliv zeptat pøímo
realizaèní firmy èi vedení obce.
Toto sdìlení a tento podrobný zápis slouží k tomu, aby nevznikali pochybnosti a nebyly podávány obèanùm obce mylné informace.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje doplnìní elektro prací na ÈOV za 55 300 Kè bez DPH
od firmy ELBIS s.r.o.
Darovací smlouva z Pardubického kraje na Obec Øeèany nad Labem k pozemkùm p. è. 722/2
a p. è. 722/3
Pøedsedající informovala o pøedchozí žádosti na Pardubický kraj o pøevod pozemkù pod novým
chodníkem z jeho vlastnictví na obec. Pardubický kraj žádosti obce vyhovìl a nyní je tøeba
schválit darovací smlouvu.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje Darovací smlouvu è. S/OM/3717/19/AL od Pardubického kraje na Obec Øeèany nad Labem na pozemek p. è. 722/2 a p. è. 722/3 v k. ú. Øeèany
nad Labem.
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Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na dopadové plochy dìtského høištì
Pøedsedající informovala o tom, že dotace byla poskytnuta ve výši 110 000 Kè a nyní je tøeba
schválit pøíslušnou smlouvu o poskytnutí dotace. Následnì bude provedeno poptávkové øízení
na vybrané dopadové plochy. Vlastní vymìøení na dìtských høištích bude provedeno ve spolupráci s panem Ing. J. Køivkou.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova na Dopadové plochy dìtských høišť ve výši 110 000 Kè od Pardubického kraje.
Diskuse, rùzné
Pøedsedající informovala o obdržení dotace na výstavbu chodníku ve výši 1 233 315 Kè ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ušetøené peníze budou pøesunuty do rozpoètu obce na pøíští
rok k pokrytí dalších investièních akcí.
Ing. P. Matoušek se dotazoval na pravomoci bezpeènostní agentury, jestli mají pracovníci právo
zastavovat dìti a øíkat jim, že mají nosit pøilbu. Dle sdìlení paní starostky se nejedná o výkon
bezpeènostní agentury, ale o výkon obecní stráže, která má od obce k výkonu této èinnosti
povìøení. Nicménì nošení pøilby u dìtí vychází ze zákona a obecní stráž tu pùsobí pøedevším
preventivnì a pokud jsou porušovány zákonné pøedpisy, obèany upozorní. Informace k jejich
pravomocím byly již nìkolikrát sdìleny a všichni mìli možnost se k nim dostat (minulá OZ,
Obecní zpravodaj atd.). Na pøíští zastupitelstvo pozve p. Záøeckého – vedoucího obecní stráže
k podání prùbìžného hlášení po pùl roce.
A. Petrù dále informoval o tom, že vodomìr u zásobníku vody na zavlažování fotbalového høištì
je již osazen a je sledováno èerpání vody na závlahu høištì.
Úplný výèet bodù z jednání zastupitelstva obce najdete na webových stránkách obce.
Zde byly redakcí vybrány jen nejdùležitìjší body.
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KAČENKA BOJOVNICE
Vážení pøátelé, spoluobèané,
pro mnohé z vás nejsme pøíliš známí. Poprvé jsme se
vidìli na rozsvícení vánoèního stromeèku 2018. Možná
vzpomínáte, že naše dcera Kaèenka byla prvním narozeným obèánkem Øeèan v loòském roce.
Rádi bychom se vám trochu pøedstavili. Já Lucie
Machová pocházím z Karviné a manžel Tomáš Mach
z nedaleké Pøelouèe. Seznámili jsme se na studiích v
Brnì. Jak tradice praví, následovala jsem svoji lásku
až sem do Polabí. V Øeèanech bydlíme od roku 2015,
kdy jsme se stali manželi a koupili zde dùm od rodiny
Davidových v ulici Píseèné, který prochází celkovou rekonstrukcí.
V životì má èlovìk – muž, zasadit strom, postavit dùm a zplodit potomka. Strom jsme
zasadili, domek opravujeme, ale náš potomek to má dosti složité.
Gratulujeme Vám, budete mít miminko! Kolik z nás se tìšilo, až tuto vìtu uslyší! Bohužel
nám lékaø náš oèekávaný poklad nepodal s úsmìvem a gratulací, ale okamžitì ho nechal
odnést. Mnì i manželovi, který byl se mnou u porodu øekli, že stav našeho miminka je nesluèitelný se životem… Pak jsme se dozvìdìli, že máme dcerku, ale že nemùže sama dýchat, že
se sama nenají, neuvidíme její první krùèky, protože se nebude moci hýbat, nebude ani mluvit,
usmívat se, protože vás neuvidí a neuslyší…
Boj naší dcerky Kaèenky jsme nevzdali a spoleènì se pereme za její místo na svìtì. Kaèenka je neskuteèná bojovnice, nemá sice vyhráno, ale díky fyzioterapii, rehabilitacím, Feldenkreisovì metodì, zrakové a orofaciální stimulaci zvládá pomalièku takové vìci, které podle lékaøù
nikdy nemìla umìt – snaží se o pohyby, otáèí nìkdy hlavièkou, udrží na okamžik pøedmìty
v rukou, sama dýchá, pokouší se o polykání slin a pozorování okolí. Obèas její reakce dokazují,
že nìco slyší i vidí!!
Pøesto vážné zdravotní problémy pøetrvávají. V kvìtnu 2018 byla Kaèence provedena operace PEGu (sonda do žaludku) z dùvodu èastého zvracení. Naše holèièka nezvládá nárazovì
vìtší objem potravy a tudíž je pøipojena na gastroenterální pumpu. Já spoleènì s manželem,
jsme se pod zdravotním dohledem, nauèili tuto nároènou péèi, která je tedy neustále 24 hodin dennì, zvládat. Kaèenka fyzicky pomalu roste, ale mentálnì i pohybovì je na úrovni 2 až
3 mìsíèního dítìte. Pøes veškerá genetická vyšetøení a pozorování stále neznáme její diagnózu
ani pøíèinu obtíží.
Naším cílem je, aby Kaèenka prožila kvalitní život s námi v domácím prostøedí.
Díky finanènímu daru od naší obce, který nám byl pøedán na zmínìné vánoèní akci, naše
dcerka mohla docházet na intenzivní rehabilitaèní cvièení formou Feldenkraisovy metody.
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Nesmírnì si vážíme této penìžité pomoci.
Kaèenka má viditelný handicap již
od narození a náš stát poskytuje možnost požádat o pøíspìvek na péèi, až
od jednoho roku stáøí dítìte. Byli jsme
proto nuceni založit zapsaný spolek
Machule Czech, z. s. se schválenou
veøejnou sbírkou a s transparentním
úètem, jehož pomocí financujeme
náklady spojené s onemocnìním
Kaèenky. Velice si vážíme pomoci
vás všech. Transparentní konto je
2901605372/2010, další podrobnìjší informace je možné získat na webu
pohybprokacenku.cz,
facebook:
KaèenkaBojovnice. Díky transparentnosti úètu je možné kdykoliv nahlédnout na výši a èerpání darovaných
financí. Darované finanèní prostøedky
neslouží k našemu obohacení. Budeme vdìèni za jakýkoli pøíspìvek pro
Kaèenku na další rehabilitace, láznì,
pomùcky techniky pohybu, které jí
pomohou se dále rozvíjet. V pøípadì
úmrtí Kaèenky, by zùstatek penìz na
transparentním úètu byl dle stanov spolku pøeveden na konto nadace Dobrý andìl, který
pomáhá rodinám v podobné tìžké životní situaci.
V souèasné dobì ještì stále èekáme na schválení zmínìného státního pøíspìvku. Je velice
smutné, že pro takové pøípady se spíše poèítá s úmrtím handicapovaného dítìte a následným
nevyplácením pøíspìvku na péèi.
Jménem naší rodiny ještì jednou dìkujeme a pøejeme vám pøedevším hodnì zdraví, domácí pohody a porozumìní…
Machovi
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ZACHRAŇUJME NAŠE ŽIVOTY
SPOLEČNĚ – POUŽITÍ AED
Milí obèané Øeèan nad Labem a Labìtína. Jistì jste v našem rozhlase zaslechli pozvánku
na seznámení se s novým automatickým externím defibrilátorem AED, který naše obec zakoupila z daru od Elektrárny Chvaletice. Pro ty, kteøí nemohli z jakéhokoliv dùvodu pøijít, jsme
natoèili krátké video, jak v pøípadì potøeby postupovat. Video je umístìné na facebookových
stránkách obce.
AED je umístìn vedle vchodu do hasièské zbrojnice viz fotografie. Je uzamèen a otevírá se
po zadání ètyømístného PINu. Box je v zimì vyhøíván a je monitorován kamerou pro odstranìní pochybností jeho použití. Jak PIN obdržíte a jak budete provádìt masáž srdce, uvádíme na
obrázcích níže, ale nyní si ještì øekneme, jak budeme postupovat v pøípadì, že se ve vašem
okolí vyskytne náhlá zástava srdeèní.

Pokud se postižená osoba skácí na zem, okamžitì volejte 155. Telefon si dejte na hlasitý
odposlech, abyste mìli volné ruce, pøistupte k postiženému a postupujte dle návodu na
obrázcích níže. Mezi tím, co se spojíte s lékaøskou pomocí, která vás bude taktéž navigovat,
vysílá záchranná služba požadavek na hasièský záchranný sbor, který vyzve naši výjezdní
jednotku hasièù k pohotovosti. Zašle jim PIN, který zároveò pøijde i na telefon, ze kterého jste
o pomoc volali! V tu chvíli vyjíždí naši hasièi pro AED, a pokud jste si ho již sami nevyzvedli,
tak ho z boxu vyjmou a pojedou za vámi, abychom neztráceli ani minutu.
Vy mezi tím zùstáváte u postiženého a provádíte masáž srdce dle pokynù níže. Pokud
máte v okolí nìkoho, koho mùžete zavolat – sousedy, kolemjdoucí, rodinné pøíslušníky, volejte
o pomoc. My, kteøí budeme okolo, buïme prosím k tìmto výzvám otevøení a pokud uslyšíme volání
o pomoc, ihned reagujme a zaènìme okamžitì konat. Pokud nás bude na místì u postiženého víc,
jeden bude provádìt masáž srdce, druhý mùže jet pro AED nebo v pøípadì, že je zachraòující
osoba provádìjící masáž srdce fyzicky slabší a nevydržela by provádìt delší masáž srdce
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(velmi fyzicky nároèné), zùstanete na místì a budete se v masáži srdce støídat. Nesmí se ani
na chvíli pøestat, stále kontrolujte, zda má postižený zaklonìnou hlavu a støídejte se v masáži
srdce až do pøíjezdu našich hasièù.
Pokud není kolem dostatek osob, nepanikaøte
a mìjte na pamìti, že naše výjezdní jednotka je již
na cestì pro defibrilátor a pøijede s ním za vámi,
vystøídá vás v masáži srdce a nainstaluje defibrilátor.
Pokud jste s postiženým sami, nepøistupujte k nìmu
z boku, ale od hlavy, kterou umístìte pevnì mezi
kolena zaklonìnou, aby zùstala fixovaná a masáž
srdce provádìjte z této pozice.
Pokud byste si stihli defibrilátor vyzvednout
sami, (tedy bylo na místì více osob) do boxu zadejte
obdržený ètyømístný PIN, vyjmìte defibrilátor a jeïte
zpìt k postiženému. Na místì ho vyjmìte z obalu,
zapnìte velkým tlaèítkem uprostøed a postupujte
dle jeho pokynù. Defibrilátor bude hovoøit èesky
a navigovat vás, kam máte umístit jednotlivé elektrody, jak postupovat v masáži srdce, kdy odstoupit od postiženého atd. Defibrilátor sám
vyhodnotí, zda je tøeba vydat elektrický výboj, èi nikoliv. Pokud je tøeba elektrického výboje,
oznámí vám, abyste od postiženého odstoupili a nedotýkali se ho. Peèlivì poslouchejte pokyny a postupujte pøesnì podle nich. Defibrilátor vydá výboj a bude vás navigovat dál až do
pøíjezdu záchranné služby.
Po zásahu si záchranná služba defibrilátor odváží s sebou a
následnì ho bude vracet obci.
Vy se o nìj již nemusíte dále
starat.
Doporuèujeme vám podívat
se na webovou stránku: www.
aedline.cz kde najdete mnoho
cenných informací a více podrobností. Samozøejmì jsme
vám k dispozici i na obecním
úøadì, kde vám rádi vaše dotazy
zodpovíme.
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TISKOVÁ ZPRÁVA
ěHþDQ\GRVWDO\RG(OHNWUiUQ\&KYDOHWLFHSUYQtDXWRPDWLFNêGHILEULOiWRU
ěHþDQ\QDG/DEHPþHUYQD±=GUDYêþORYČNYGREUpNRQGLFLåiGQpSĜt]QDN\åiGQpYDURYiQtD]QLþHKR
QLFQDMHGQRXERMXMHRåLYRW+UDMHVHRPLQXW\7DN]iNHĜQiPĤåHEêWVUGHþQt]iVWDYDNWHUiNDåGêGHQ]DELMH
Yý5 SĜLEOLåQČ  OLGt 9 ěHþDQHFK QDG /DEHP QD 3DUGXELFNX Xå MVRX QD W\WR SĜtSDG\ Y\EDYHQL (OHNWUiUQD
&KYDOHWLFH REFL YČQRYDOD SUYQt DXWRPDWLFNê GHILEULOiWRU $('  NWHUê SUiYČ Y SĜtSDGČ ]iVWDY\ VUGFH PĤåH
]DFKUiQLWOLGVNêåLYRW
Ä1DãHREHFOHåtQD]iSDGQtPRNUDML3DUGXELFNpKRNUDMHDGRMH]GRYiY]GiOHQRVW]QHPRFQLFH3DUGXELFHþL]iFKUDQQp
VOXåE\ Y 3ĜHORXþL MH GpOHQHå  PLQ 3UiYČ Y WČFKWR  PLQ MH YHOPL GĤOHåLWp ]DKiMLW UHVXVFLWDFL DE\ E\O\ ]DFKRYiQ\
YãHFKQ\åLYRWQtIXQNFHDþORYČNSRVWLåHQêVUGHþQtPVHOKiQtPQHPČOQiVOHGN\=DNRXSHQtPGHILEULOiWRUXPĤåHPHQHMHQ
]DFKUiQLWOLGVNêåLYRWDOHL]YêãLWMHKRNYDOLWXSRSURGČOiQtVUGHþQtSĜtKRG\,NG\E\GHILEULOiWRU]DFKUiQLOMHGHQMHGLQê
OLGVNêåLYRWPiWRVP\VO-VHPPRFUiGDåHQiPHOHNWUiUQD&KYDOHWLFHWHQWRSĜtVWURM]DNRXSLOD0êPQHMYČWãtPSĜiQtP
MHDE\GHILEULOiWRUQHPXVHOEêWSRXåLW³ĜtNi0LFKDHOD0DWRXãNRYiVWDURVWNDREFHěHþDQ\QDG/DEHP
Ä1DãtP VSROHþQêP ]iMPHP MH ]DFKUDĖRYDW åLYRW\ 3URWR HOHNWUiUQD QHXVWiOH ]OHSãXMH åLYRWQt SURVWĜHGt D LQYHVWXMH
PLOLDUGRYpþiVWN\GRRSUDYDPRGHUQL]DFt7HQWRVSRQ]RUVNêGDUMHWRXQHMOHSãtRGSRYČGtQDPLQXOêWêGHQNG\DNWLYLVWp
RSČW ãtĜLOL SRSODãQp ]SUiY\ R WRP NROLN QDãH HOHNWUiUQD ]DELMH OLGt 3RXåLWt GHILEULOiWRUX SĜHGVWDYXMH MHGHQ ] PQRKD
SĜtSDGĤNG\HOHNWĜLQDUHiOQČ]DFKUDĖXMHåLYRW\3ĜHMLQHMHQREFLDOHLYãHPNWHĜtEXGRXVH]DĜt]HQtPSUDFRYDWDE\KR
SRXåtYDOLYUHiOQpPQDVD]HQtFRQHMPpQČ³ĜtNi9iFODY0DW\VJHQHUiOQtĜHGLWHOHOHNWUiUQ\6HYHQ(&YH&KYDOHWLFtFK
$XWRPDWLFNêGHILEULOiWRUMHNRQVWUXRYiQWDNDE\KRGRNi]DOSRXåtWNDåGêDWRLSĜLH[WUpPQtVWUHVRYpVLWXDFLMDNêPMH
RåLYRYiQt þORYČND +ODVRYp SRN\Q\ QDYiGt REVOXKX NEH]SHþQp D EH]FK\EQp þLQQRVWL 3ĜL SRXåLWt $(' VH WHG\ OLGp
QHPXVHMtEiWåHREČWLXEOtåtQHRGERUQêP]iVDKHP7RQHMKRUãtFRPRKRXXGČODWMHQHXGČODWQLF
3ĜtVWURMEXGHXPtVWČQQDKDVLþVNp]EURMQLFL]DREHFQtP~ĜDGHPYHYHQNRYQtPY\KĜtYDQpPER[XDEXGH]DEH]SHþHQ
SLQHPNWHUêVHJHQHUXMHSĜL]DYROiQtQD]iFKUDQQRXVOXåEXDRGHãOHVHYRODMtFtPXQDPRELOD]iURYHĖQDPtVWQtKDVLþH
3RPRFtQČMVLER[RWHYĜHDGHILEULOiWRUY\MPH3ĜtVWURMPiVYRXYODVWQtEDWHULLSĜLþHPåNDSDFLWXVLKOtGiViP
=iFKUDQQiVOXåEDSĜLMHGHNDNXWQtPXSĜtSDGXYSUĤPČUX]DPLQXW3UR~VSČãQpREQRYHQtþLQQRVWLVUGFHMVRXYãDN
UR]KRGXMtFtSUYQtPLQXW\3DNGRFKi]tNQHYUDWQpPXSRãNR]HQtPR]NRYêFKEXQČN1HMGĤOHåLWČMãtMHFRQHMGĜtYH]DKiMLW
YQČMãtPDViåVUGFHDSRGDWREČWLHOHNWULFNêãRN7RYHOPLYê]QDPQČ]Y\ãXMHQDGČMLQDSĜHåLWt3ĜtþLQRXVUGHþQt]iVWDY\
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ŘEČANSKÝ ZPRAVODAJ
Elektrárna Sev.en EC ve Chvaleticích zajišťuje stabilní dodávky elektrické energie z domácích zdrojù bez ohledu na poèasí i politickou
situaci. Je také jediným zdrojem elektrické
energie v Pardubickém kraji, který má certifikaci na tzv. ostrovní provoz a start ze tmy v
pøípadì blackoutu. Tvoøí tedy nezastupitelnou
souèást energetické sítì v kraji v pøípadì poruchy èi narušení pøenosové soustavy ÈR.
Elektrárna Sev.en EC ve Chvaleticích pokraèuje modernizací, kterou vrcholí dlouhodobý
proces ekologizace provozu a díky které se zaøadila mezi nejmodernìjší výrobce elektøiny v
Èeské republice. Elektrárna od zaèátku 90. let
snížila emise SO2 o 97 %, emise NOX o 74 %,
emise tuhých látek (TZL) o 91 % a emise CO o
82 %. Díky investici ve výši minimálnì 7 miliard
korun budou její emise nadále klesat.
V roce 2018 se podaøilo dokonèit úpravy vybraných zaøízení blokù B3 a B4 (jejichž opravu
zahájila spoleènost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.) do stavu, který umožòuje doèasný (èasovì
omezený) provoz. Nìkterá zaøízení však stále nenaplòují požadované parametry pro trvalý
provoz. Oprava dalších dvou blokù B1, B2 by mìla zaèít v roce 2021. V srpnu 2018 byla
podepsána smlouva o dílo mezi spoleènostmi Sev.en EC, a.s., a Sev.en Engineering s.r.o., která
v pozici generálního dodavatele zajistí pøípravu a realizaci této opravy.
Sev.en EC, a.s., patøí k významným zamìstnavatelùm a partnerùm v Pardubickém kraji.
„Základem regionální spolupráce jsou dlouhodobá partnerství s okolními obcemi, v nichž
elektrárna pøispívá k øešení problémù a potøeb regionu. Pravidelnì podporujeme rozvoj vzdìlávání, charitativní projekty a volnoèasové a sportovní aktivity pøedevším dìtí a mládeže.
A i nadále chceme pomáhat regionu, ve kterém pùsobíme,“ øíká Václav Matys, generální
øeditel Sev.en EC.
Vztahy s institucemi regionu jsou založeny na vzájemné informovanosti a transparentnosti. I proto každý rok poøádá elektrárna Den otevøených dveøí, který navštìvuje stále více
návštìvníkù. „Letos plánujeme den otevøených dveøí na záøí, pøesný termín ještì zveøejníme,“
zve na akci Václav Matys. Letos bude spojen i s významným milníkem v historii elektrárny a to
40. výroèí od ukonèení její výstavby. Václav Matys dodává: „Výroèí bereme také jako pøíležitost
potkat se opìt s lidmi, kteøí zde pracovali, a spoleènì zavzpomínat na toto významné výroèí.“
V rámci dlouhodobé spolupráce pøispìla Sev.en EC, a.s., na mnohé aktivity v obci Øeèany
nad Labem. Symbolický šek pøebírá z rukou Váslava Matyse, generálního øeditele Sev.en EC,
a.s., Michaela Matoušková, starostka obce Øeèany nad Labem.
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REKONSTRUKCE ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD
Kanalizace a èistièka odpadních vod – nejsou vidìt, ale bez nich si to v obci už nedovedeme pøedstavit. Zdá se nám to jako bìžná souèást našich životù, ale když se s ní nìco stane,
dokáže nám pìknì zkomplikovat život. Naše èistièka odpadních vod (ÈOV) je stará více než
30 let a tak si zasloužila poøádnou opravu. Pøi rekonstrukci jsme zjistili, že to byla oprava
v minutì dvanácté, aè nebylo poškození na první pohled viditelné, po vypuštìní èistièky nás
èekala nemilá pøekvapení.
Nic není jednoduché a tak již v listopadu loòského roku probìhlo výbìrové øízení na dodavatele oprav na ÈOV. Bohužel ze tøí obeslaných firem se nám jen jedna ozvala s konkrétní
nabídkou. Ostatní bohužel vzhledem ke stáøí èistièky nebo z kapacitních dùvodù, nabídku
písemnì odmítli. Vše nakonec klaplo a tak jsme požádali vodoprávní úøad o odstavení èistièky.
Dostali jsme povolení, ale jen na omezenou dobu pìti týdnù, za kterou bylo potøeba celou
èistièku vypustit, vyøezat stará potrubí, nahradit je novými, opravit technologii, vyspravit
stìny a dno nádrží, dosadit nové zádržné koše, pøedìlat kompletní elektro instalaci vèetnì
rozvadìèe, vymìnit celý aeraèní systém, míchací systém, dodìlat nezbytné úpravy pro snadnìjší údržbu, vymìnit celou zkorodovanou lávku nad nejvyšší nádrží a hlavnì èistièku znovu
rozchodit. Realizaèní firma pana Beneše mìla opravdu co dìlat a bìhem prací jsme zjišťovali
další a další závady, o kterých jsme ani netušili. Proto panu Benešovi a jeho pracovníkùm patøí
velké podìkování, že nejen vše v termínu stihli, jen díky tomu, že byli v práci dvanáct hodin
dennì ve všední dny i o víkendech, ale také za to, že nám vše bezvadnì opravili, což zkonstatovala i následná kontrola. A to vše za velmi omezené finanèní prostøedky. Však posuïte sami
podle fotografií, jak to vypadalo pøed a jak po opravì.
V pondìlí 24.6. se konal den otevøených dveøí, který jsme avizovali jak na facebookových
stránkách obce, tak obecním rozhlasem
a obèané se tak mohli sami pøesvìdèit o tom, jak to u nás na èistièce nyní
chodí. Jsme rádi, že toho nìkteøí využili a nebáli se ptát i na odbornìjší otázky. Pøítomni byli i nìkteøí zastupitelé,
kteøí si tak doplòovali své povìdomí
o vykonané práci, než budou hlasovat
o dodateènì vynaložených financích
a dalších pracích, které je vhodné ještì pøed zimou udìlat. Jsou to pøedevším izolace venkovních potrubí kvùli
zámrzu a také nátìry lávek, zábradlí
a dalších komponent, aby nám v dobrém stavu vydrželi co nejdéle. V pøíštím roce nás èeká
ještì rekonstrukce vnitøních elektrických rozvodù a drobné opravy uvnitø hlavní budovy ÈOV,
abychom se posunuli do 21. století.
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WESTERNOVÝ DEN V LABĚTÍNĚ
V sobotní odpoledne 15. 6. 2019 jste mohli v Labìtínì na høišti potkat spoustu drsných
chlapíkù s kolty, které visely proklatì nízko. Byli
to šerifové, pistolníci nebo kovbojové a všichni dovedli rychle tasit a pøesnì støílet. Každou
chvíli nìkdo pøepadl banku èi dostavník, nebo
se ubránili nájezdùm indiánù. Tak nìjak si díky
mnoha filmùm a knížkám pøedstavujeme Divoký
Západ, drsnou éru drsných mužù.
Od druhé poloviny devatenáctého století si
na nì hraje po jistou dobu snad každý èeský
kluk. Na kovboje, indiány, na Old Shatterhanda,
Vinnetoua èi na, Buffalo Billa a na další hrdiny
oblíbených knížek a filmù.
Proto i my jsme se snažili, pøipomenout si
tuto dobu, kde si dìti zahrály a tátové se na
chvíli také vrátili do svých dìtských let. Datum
akce jsme volili zámìrnì, aby se pøibližnì shodoval k výroèí dne americké vlajky (Betsy Ross
– Flag - psali jsme o tom v minulém zpravodaji)
a také k nedìlnímu „Dni otcù“.
Poèasí nám pøálo vydatnì, i když konec dne
byl svlažen letní bouøkou a tak trochu pøedèasnì
ukonèil hudební vystoupení trampské a country
kapely „Není pozdì“ z Trnávky.
Nicménì, všichni si toto odpoledne užívali
plnými doušky. K dispozici byly atrakce jako
elektrický býk, na kterém si odvážlivci vyzkoušeli
udržet se v sedle, alespoò 8 vteøin. Hned vedle
byl simulátor lasování telete, takže tìžká práce
amerických kovbojù na vlastní kùži. Mnozí se mohli díky slunci a vysoké teplotì cítit jako
v Arizonì.
Z her jsme protentokrát museli nìkteré zrušit, neboť nebylo dost pomocníkù. Bohužel,
akce v okolí a rùzné rodinné záležitosti nám zamávali s plánem. No, ale i tak to bohatì staèilo,
rýžování zlata si dìti moc užily, pøíštì budeme muset sehnat více vìtších zlatých valounkù,
byla po nich veliká sháòka a strážkynì zlata paní Hana Popková a Eva Kalousková mìly co
dìlat, aby se jim zlatá horeèka nerozšíøila i mimo Labìtín.
Po rýžování si mohly dìti, vyzkoušet svojí pøesnou mušku na airsoftovém simulátoru s pøíbìhem pøerodu pistolníka na pomocníka šerifa. Našlo se stateèných 15 pistolníkù a pistolnic
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a bylo vidìt, kdo doma tajnì trénoval. Nakonec
po pøestøelce v saloonu a ubránìní se nájezdùm
skalpù-žíznivých indiánù a hordì desperátù, pøi
útìku do vysnìné Kalifornie potkalo pìt pøeživších pistolníkù, kteøí v tváøí – tváø protivníkovi
se postavili v osobním souboji. Vítìznou trojicí zástupcù šerifa se stali Péťa Linhart, Kubík
Sojka a Martin Nìmec. Tato parta obdržela do
svých nelehkých zaèátkù hlídaèù zákona, plnou
výstroj, vèetnì potøebné munice. Ostatní úèastníci obdrželi drobné dárky, takže nikdo neodešel
s prázdnou.
Vedle her a atrakcí probíhalo prùbìžnì další
vystoupení. Jako první se pøedstavili Countrybaby z Chlumce nad Cidlinou s typicky americkým
„Line Dance“. Po nich pøedvedla svojí westernovou show Anny Barvínková, v první èásti žonglování s kolty. Tato šikovná mladá dáma se westernové show vìnuje od svých patnácti let. Po
roce 2012, absolvovala první soutìže a získala
první tituly (nutno podotknout, že mezi samými
muži). Je dvojnásobná juniorská vicemistrynì
Evropy v ocenìní Franka Elstnera v ovládání honáckého bièe a dále pak mistryní Evropy
v kategorii: western show s bièi a revolvery. V
roce 2017 mìla vystoupení na nìkolikadenním
turné „Wild way festival“ po Španìlsku, v dubnu 2018 vystoupení v Americkém westernovém
mìstì Tombstone… vidìt jí mùžete také ve westernovém mìsteèku Šiklùv Mlýn a v Boskovicích.
Po vystoupení s kolty pøišly na øadu znovu
Countrybaby se svým tancem, k nim se také
pøidal jeden z našich indiánù z kmene Apaèù.
A blok vystoupení ukonèila opìt Anny Barvínková, která pøedvedla show s dvojicí honáckých
bièù, za aktivní úèasti dobrovolníka Petra Urválka, který se uvolil k asistenci a podržel ji pouťovou rùži, nutno podotknout ve velice krátkém
provedení. Tuto rùži mu Anny bièem „ustøelila“
rovnou z jeho rtù. Odvážný to chlapec, gratulujeme k výkonu.
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Samozøejmì nelze opomenout pøedstavení
s koòmi, které pøivezla s sebou paní Irena Plaèková z Ranche – IR z Bílé Vchýnice. Tak otevírala
blok pøedstavení ukázkou drezury koní, vyprávìním o nich a jejich zvycích. Pro dìti, které
mají rády konì, nabídla možnost letního tábora.
V týpí které zde mìla postavené, se návštìvníci
mohli podívat na typické westernové obleèení
a vybavení a zkusit si vyskoèit na konì. Také jí
patøil závìr tohoto bloku, s ukázkou poslušnosti
australského honáckého psa.
Celé odpoledne si dìti i dospìlí mohli nechat
vymalovat tváøièky na poøádné indiány nebo
kovboje. Paní Renata Štainerová každého ozdobila, jak se mu líbilo, od drsòáka, pøes ohnivého
mužíka až po jemné sleèny s polibky motýlù na
tváøích èi kvìtenou na pažích.
Po všech ukázkách ke konci dne, vystoupila
country a trampská kapela se zpìvaèkou Zuzanou Felcmanovou s klasikou trampských písnièek, které všichni známe a broukali jsme si je
spoleènì s nimi, dokud nás nerozehnala bouøka. I tak to bylo moc hezké odpoledne.
Všichni si dosyta užili Divokého západu, jak ve hrách i vystoupení, tak i v nabídce dobrého
jídla. Nelze zapomenout na skvìlé uzené klobásky, bramboráèky a špekáèky, které pøipravil
kmen Apaèù s náèelníkem Inèuèunou (Pavel Vanìk a jeho tým Lenka Vaòková, Janka Adámková, Dalibor Adámek, Zuzana Grus, Bøéťa Grus a Anièka Rauerová) a Klekí – Petrou (místostarostou Milošem Švejkem), kterému zdatnì pøi pøípravì topinek asistovala zastupitelka paní
Marta Vanèurová. V Trigger- Whiskey Saloonu Doug Badman (Miloš Koth) s pomocí famózní
arizonské pìnice (Moniky Fílové) a køehké „Winnifred“ se postarali o uhašení žíznì všech pistolníkù a potulných kovbojù. Na výbìr byl i trdelník, langoše a medovinka s výrobky z medu.
Veèer pod stanem, patøil „Light night show“ s DJ Jirkou Kothem a všichni, kteøí vydrželi
i náhlou bouøku, stateènì zvlažili svá suchem vyprahlá hrdla a tanèili až do brzkých ranních
hodin.
Za zvìènìní našeho westernového dne do fotografické podoby dìkujeme fotografovi Tomáši Øehákovi a za video záznam panu Jaroslavu Smékalovi. V tìchto extrémních teplotních
podmínkách byla jejich práce velmi nároèná. Celým dnem nás slovem provázel moderátor
František Rambousek, kterému taktéž patøí velký dík.
Dìkujeme všem úèastníkùm a návštìvníkùm, kteøí se westernového odpoledne zúèastnili
a díky patøí i zamìstnancùm obce, kteøí nám pøipravili celé zázemí.
Na shledanou u další spoleèné akce, pøátelé.
Miroslav Tkáè, pøedseda kulturního výboru
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NADĚJNOU POLITIČKOU 2019
V ČESKÉ REPUBLICE
JE STAROSTKA ŘEČAN NAD LABEM
MICHAELA MATOUŠKOVÁ
Titul Nadìjná politièka 2019 si ze
slavnostního vyhlášení v Americkém
centru v Praze odnesla Michaela
Matoušková, starostka obce Øeèany
nad Labem a èlenka pøedsednictva
STAN. Soutìž je vyhlašována jednou
za 3-5 let a do ètvrtého roèníku soutìže bylo pøihlášeno 35 žen napøíè
celou republikou a politickým spektrem. Do soutìže se hlásily starostky, primátorky, námìstkynì, radní i
poslankynì.
O ocenìní rozhodovala odborná
porota ve složení Petr Just (vedoucí
Katedry politologie a humanitních
studií na Metropolitní univerzitì
Praha), Jitka Gelnarová (Institut politologických studií Fakulty sociálních vìd Univerzita
Karlovy a Národní muzeum), Karel Müller (vedoucí Katedry politologie na Vysoké škole
ekonomické) a Jana Smiggels Kavková (èlenka správní rady Fóra 50 %) a vybrala politièku,
která má nejvìtší potenciál pùsobit ve vyšší politice.
Cílem soutìže je upozornit na úspìšné politièky a pøedstavit je veøejnosti. V rámci
letošního roèníku, bylo pøipomenuto sto let, kdy šly ženy v Èeskoslovensku poprvé k volbám. Porotci vyslovili pøání vidìt v budoucnu úspìšné ženy i v pozicích pøedsedkyò vlády
èi na pozici prezidentky republiky a doufají, že Èeská republika nebude muset èekat na
tyto zmìny další desetiletí.
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JARNÍ AKCE V KNIHOVNĚ
Koncem února se do knihovny pøišly
podívat dìti z II. oddìlení družiny ze zdejší školy. Povídali jsme si o pohádkách v
rámci programu O ztracené ponožce. Dìti
pøiøazovaly k termínùm klasická pohádka,
moderní pohádka rùzné pojmy, které je vystihují. Cílem bylo vytvoøit definici klasické
pohádky. Potom jsme si za pomoci dramatizace pøedstavili pøíbìh O ztracené ponožce
a na jeho základì dìti došly k tomu, že se
jednalo o moderní pohádku. Dále se dovymýšlel konec pøíbìhu a nakonec, opìt prostøednictvím dramatizace v rámci pøíbìhu
o ponožce, si dìti mohly vyzkoušet vzájemnou omluvu.
Poèátkem bøezna se v knihovnì konal
program na základì knihy Kamil neumí
lítat. Nejdøíve se ho zúèastnily dìti z I. oddìlení družiny a ve stejném týdnu i starší
dìti z mateøské školky. Na zaèátku jsme si
poslechli jarní písnièky z CD. Povídaly jsme
si o nich, u druhé písnì dìti pomocí pantomimy vyjadøovaly, co slyší. A pak už pøišel èas na krásný pøíbìh o špaèkovi, který rád ète,
ale zapomene se uèit lítat. Jeho kamarádi se pro nìj nakonec vrátí pøed odletem do teplých
krajin. A díky Kamilovì znalosti knih, se celé hejno zachrání pøed hurikánem.
V bøeznu knihovnu navštívily i dìti z III. oddìlení družiny. Byl pro nì pøipraven program
Pohádek není nikdy dost. Dìti se snažily poznat jaká pohádková postava je knihovnice. Potom
jsme si øíkali, co v pohádkách být mùže a co naopak ne, pøíklady pohádkových postav, pro
koho vlastnì pohádky jsou a jak má takový správný pøíbìh konèit. Rovnìž si žáci vytvoøili
vlastní pohádku pomocí Kouzelné krabièky.
Mladší dìti z mateøské školky se do knihovny pøišly podívat tìsnì pøed polovinou bøezna
na program Slùnì Olli. Prostøednictvím vyprávìní pøíbìhu v knize a rùzných aktivit, jsme si
pøedstavili pøíbìh slùnìte, které hledá nìkoho, s kým by si mohlo hrát. Pohádku a postavy pøíbìhu jsme rovnìž zkusili pohybovì ztvárnit. Dìti také hledaly v pøipravených knížkách slony
a nakonec dostaly jednoduchý obrázek se slonem, který obtahovaly i vybarvovaly prstovými
barvami.
Na konci bøezna se pro pøihlášené dìti konala Noc s Andersenem, tentokrát na téma 50.
výroèí Albatrosu. Kromì toho, že jsme si øekly, co to je Noc s Andersenem a proè se slaví,
se mimo jiné také dìti dozvìdìly, co je to nakladatelství a jak se vyrábí kniha. Po zazvonìní
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kouzelného zvoneèku nás návštìvou poctil
samotný pan Hans Christian Andersen a
vyprávìl nám o svém životì. Následovala
ukázka toho, že pták albatros má nejvìtší
rozpìtí køídel a první èeské nakladatelství
se jmenuje podle nìj právì proto, aby ètenáøi na nejvìtších køídlech fantazie doletìli,
co nejdál. Také dìti vyrábìly papírového
albatrosa a zaznìla i otázka od Ètisibrýla
Ušatého, který se tentokrát ptal na záhadného spisovatele dìtských knih. Tou
dobou už se venku znaènì sešeøilo, takže
jsme si co nejrychleji pøevyprávìli pohádku
pro køeèka, z knížky Pohádky lesního ticha
od Marie Kubátové. Knihu ilustrovala paní
Jolanta Lysková, která je právì jednou ze
spolupracovnic Albatrosu a slaví letos kulaté narozeniny. Napsali jsme andersenovský
pohled panu prezidentovi a vydaly jsme se
na strašidelnou stezku na školní høištì. Tam
mìly dìti, tedy vlastnì malí køeèci zodpovìdìt otázky a splnit úkoly, napø. navozit co
nejvíce pšenice do spíže, stejnì jako v pohádce a také si vyzkoušeli psaní brkem na
pøipravenou listinu. Zodpovídání otázek a
plnìní úkolù nebylo jen tak, úèastníkùm to
totiž znesnadòovaly pøítomné nadpøirozené
bytosti. Nicménì nakonec se to všem podaøilo a spoleènì se strašidly jsme se vydali do
knihovny. Cestou jsme poslali prezidentský
pohled do Prahy a po návratu do knihovny
následovalo obèerstvení. Než se ulehlo do spacákù, podívali jsme se, kdo má jaké pøíjmení a
kolik lidí se stejným pøíjmením u nás žije napø. v oblasti Prahy nebo Pøelouèe. Letošní Noc s
Andersenem byla historicky první nocí, kdy se sázel Pohádkovník, tj. stromek na poèest Noci
s Andersenem i slavného spisovatele. Nakonec se dìti umyly a uložily do spacákù. Na dobrou
noc jsme poslouchali andersenovskou audio pohádku Princezna na hrášku.
V poøadí již druhá návštìva prvòáèkù se konala zaèátkem dubna. Dìti se pøišly do knihovny dozvìdìt nìco o dìtských básnièkách a poezii. Rovnìž pøinesly splnìný 1. úkol, který
dostaly od Rytíøe všech písmenek. Bylo to namalování obrázku oblíbené postavy z knížky.
Dìti to zvládly výbornì. V knihovnì jsme si povídaly o tom, jaké básnièky znají, ukázaly
jsme si rùzné druhy poezie, øekly jsme si, co je to vlastnì rým a dìti si zkusily nìjaké vytvoZ P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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øit. Po programu jim Rytíø poslal další úkol,
a to napsání oblíbené básnièky èi písnièky
a namalování toho, jak si ji pøedstavují, když
ji uslyší. I tento obtížný úkol dìti splnily a
jejich obrázky s básnièkami jsou vystavené
na chodbì obecního úøadu.
Pohádky do školky, projekt, do kterého
je zapojena obecní knihovna s místní mateøskou školou od loòského záøí, pokraèoval i na jaøe. A tak si dìti poslechly další
krátké pøíbìhy, napø. o ztracené slepièce,
o šneècích a nakonec v kvìtnu o žabièce.
V knihovnì a na chodbì obecního úøadu
jsou vystavené pøibližnì na mìsíc pøíslušné
obrázky od dìtí k jednotlivým pohádkám.
V polovinì kvìtna se trochu vymìnily
pozice a dìti nešly do knihovny, ale z dùvodu jejich vìtšího poètu knihovnice jela do
školy. Ve školní knihovnì pak prvòáèci èetly
rùzné texty a splnily tak 3. úkol od Rytíøe
všech písmenek, což byla podmínka pro to,
aby mohly být slavnostnì pasováni na ètenáøe Rytíøem všech písmenek a Královnou knížek.
Jako odmìnu za dlouhodobé snažení dostaly 10. èervna svou vlastní Knížku pro prvòáèka,
kterou nelze nikde koupit a je urèená speciálnì prvòáèkùm. Letos pro tuto pøíležitost vyšla
kniha Kde se nosí krky od autora Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz.
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Projekt Friendly Vox, do kterého se zapojila i zdejší knihovna, je již v provozu. Díky nìmu
tak mohou na veøejný poèítaè v knihovnì i slabozrací èi nevidomí uživatelé. Poèítaè je ovšem
nadále pøístupný i ostatním zájemcùm.
Ve støedu 12. èervna probìhlo v knihovnì slavnostní vyhodnocení celoroèní práce v rámci
projektu Pohádky do školky. Do knihovny se pøišly podívat postupnì obì oddìlení zdejší mateøské školy. Spoleènì jsme si zopakovaly, o jakých zvíøátkách si v prùbìhu školního roku dìti
s paní uèitelkou ve školce èetly. Dìti si potom chodily pro odmìnu, jíž byly škrábací obrázky a
k tomu si mohly vybrat, co se jim líbilo ze zbylých odmìn z minulých mìsícù. Nakonec se dìti
nezapomnìly podívat co je v knihovnì nového a mohly si prohlížet co je zaujalo v dìtském
oddìlení.
Na podzim pøipravuje knihovna další besedu s paní Ing. Lenkou Gotthardovou, CSc. Bližší
informace budou zveøejnìny po letních prázdninách.
Obecní knihovna zve nové i stálé ètenáøe k návštìvì.
Jsou pro vás pøipraveny tyto novinky:
nauèná literatura:
ÈERMÁKOVÁ, D. Viktor Preiss. – životopis
HAAG, M. Templáøi: fakta a mýtus. – dìjiny øádu i jeho vliv na populární kulturu dnes
HENNOVÁ, I. Angliètina pro pøedškoláky. – metodika pro výuku cizího jazyka
JONES, R. Rytíøi: jejich svìt a doba. – pøiblížení života støedovìkého dvorského bojovníka
JONESOVÁ, L.-A. Freddie Mercury: bohémská rapsodie jednoho života. - životopis
MOTL, S. Peklo pod španìlským nebem: Èechoslováci ve španìlské obèanské válce.
PREKOP, J. Pevné objetí. – terapeutické postupy
PRÙCHA, J. Pøedškolní pedagogika. – metodika pro vzdìlávání
REITINGER, L. Vratislav. – monografie o prvním èeském králi
RICHTER, K. Tøeba i železem a krví. – prusko-rakouské války v 18. – 19. století
SABOUNCHIAN, S. Zde stlaète! – reflexologie pro zaèáteèníky.
VANDENBERG, P. Zapomenutá Hellas. – archeologické objevování starého Øecka
WINTER-NEPRAKTA, J. Tuèná linka èernou tuší. – životopis slavného ilustrátora
beletrie pro dospìlé:
ABRAHÁMOVÁ, J. Útìk na druhý bøeh. – psychologický román
ADLER- OLSEN, J. Nesmírný. – finská detektivka
ALEXANDER, N. Zemøu svobodný. – vzpomínky kubánského politického vìznì,
který byl falešnì obvinìn a odsouzen k 22 letùm vìzení
AMORY, C. O kocourovi, který pøišel na Vánoce. – autobiografický román
BERAN, L. Kriminálka v ofsajdu. – èeské detektivní povídky
BOÈEK, E. Aristokratka a vlna zloèinnosti na zámku Kostka. –
další pokraèování známého humoristického románu
CIPROVÁ, O. Láska a majestát. – historický román o Elišce Pøemyslovnì
COELHO, P. Valkýry. – autobiografický román
COELHO, P. U øeky Piedra jsem usedla a plakala. – filozofický román
FALCONER, C. Isabella: neohrožená královna. – historický román
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FOLLETT, K. Ohnivý sloup. – pokraèování historického románu
GREGORY, P. Bílá rùže Alžbìta z Yorku. – historický román
GRIFFITH, M. Koøeny rùže Tudorovcù. – historický román
CHILD, L. Minulost. – americká detektivka
CHILD, L. Pùlnoèní linka. – americká detektivka
JAKOUBKOVÁ, A. Kdo jinému jámu kopá… sám do manželství padá. – román pro ženy
JANOUCH, K. Bosá dívka. – thriller z prostøedí porodní kliniky
JIRÁSEK, A. – BURGET, E. Staré povìsti èeské. – kniha obsahuje klasické znìní povìstí
i údaje o tom, kdo se jimi inspiroval ve svém díle èi co se dnes nachází na bájných místech
KINSELLA, S. Mùj (témìø) dokonalý život. – román pro ženy
KLIMEÈKOVÁ, J. Pod Zelenou bránou. – historický román
LANDSMAN, D. Deníèek moderního fotra, aneb, Proè by muži nemìli mít dìti.
– humoristický pøíbìh
LAUREOVÁ, E. Bìsnící svìtlo. – psychologický román
MÁCHA, K. H. – ERBEN, K. J. Máj. Kytice. – èeská poezie, školní èetba
MARTIN, G. R. R. Hra o trùny. – první èást velkého fantasy eposu
McDERMIDOVÁ, V. Spálené vzpomínky. – americká detektivka
MOYES, J. Jeden plus jedna. – román pro ženy
POE, E. A. Jáma & kyvadlo a jiné fantastické pøíbìhy. – hororové povídky, školní èetba
POE, E. A. Sen ve snu. – výbìr básní, souèástí je i báseò Havran, školní èetba
ROSTAND, E. Cyrano de Bergerac. – divadelní hra
ROWLAND, L. J. Dotek smrti. – detektivní román ze starého Japonska
SMITH, W. Hromobití. – pokraèování rodové ságy
STEHLÍKOVÁ, P. Faja. – druhý díl fantasy románu Naslouchaè
ŠKVORECKÝ, J. Zbabìlci. – školní èetba
Tobì zahynouti nedám. – výbor èeských povídek od rùzných autorù o holocaustu
TØEŠTÍKOVÁ, R. To prší moøe. – èeský román
TØEŠTÍKOVÁ, R. Veselí. – èeský román
TØEŠTÍKOVÁ, R. Osm. – èeský román s detektivní zápletkou
Tøi stálice: William Wordsworth, John Keats, P. B. Shelley. – výbor básní od známých autorù
VERECKÁ, T. Kamenná, divná vìc. – divadelní hra z èeského prostøedí
VONDRUŠKA, V. Duch znojemských katakomb. – historická detektivka
VONDRUŠKA, V. Jièínské pole mrtvých. – historická detektivka
VONDRUŠKA, V. Køištálový klíè: Falknovská huť. – 1. díl nové historické ságy
nauèná literatura pro dìti a mládež:
Èeské písnièky. – zpìvník s lidovými písnièkami
HYVNAROVÁ, B. Smysly zvíøat: zrak, hmat, chuť. – dozvíte se, jak vidí a cítí zvíøata,
na konci knihy je poznávací test
HYVNAROVÁ, B. Smysly zvíøat: sluch, èich. – dozvíte se, jak slyší a cítí zvíøata,
na konci knihy je poznávací test
NASSAR, D. Zvíøecí architekti. – dozvíte se, jak a v jakých obydlích zvíøata žijí,
30
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jak vypadají jejich stopy a jaké mají nepøátele
SCHWABIKOVÁ, K. – BOTKOVÁ, B. Cesty dìtí do staletí, aneb, Jak Bìla a Kuba
poznávali naši historii. – populárnì-nauèná publikace
TRELOVÁ, B. První ètení o mláïátkách. – spojení encyklopedie o pøírodì a prvního
ètení s velkými písmeny a krásnými fotografiemi pro zaèínající ètenáøe
beletrie pro dìti od 3 do 6 let:
BYNGHALL, S. Letadla 2: hasièi a záchranáøi: obrazový prùvodce.
DISNEY, W. Medvídek Pú a stromy. – pohádkový pøíbìh s pouèením
DISNEY, W. Pohádky na dobrou noc 3. – Medvídek Pú, Auta, Zvonilka, Lví král
HERMANN, E. Zranìný ptáèek. – pøíbìh pro dìti
KUBÁTOVÁ, M. Pohádky Šaška Povídálka. – pohádky
MACOUREK, M. Žofka øeditelkou ZOO. – pohádky z Veèerníèku
MRÁZKOVÁ, D. Slon a mravenec. - pohádka
NOVÁKOVÁ, D. Ema a lesní zvíøátka. – pøíbìh s otázkami a úkoly
ZEMANOVÁ, A. Joska jede na jih. – dobrodružný pøíbìh
beletrie pro dìti od 6 do 9 let:
BOYNE, J. Kromobyèejná pouť Barnabyho Brocketa. – dobrodružný pøíbìh
ÈECH, P. O zahradì. – poetický pøíbìh nejen pro dìti
ÈERMÁK, J. Do vesmíru! – veršovaný pøíbìh
DISNEY, W. Zvonilka a piráti. – pohádka
DISNEY, W. Zvonilka a Tvor Netvor. – pohádka
DRIJVEROVÁ, M. Èeské povìsti pro malé dìti. – pøevyprávìno pro nejmenší ètenáøe
DUNBAR, J. Kouzelná lucerna: pøíbìhy pro rozvíjení dìtské dùvìry, tvoøivosti
a vnitøního klidu.
FISCHEROVÁ, D. Ochechule s ukulele. – sbírka humorných básnièek a jazykolamù
pro dìti i dospìlé
JEŽKOVÁ, A. Baba Jaga, kostlivá noha. – ruské pohádky
JEŽKOVÁ, A. Øecké báje. – pøevyprávìno pro malé ètenáøe
KROLUPPEROVÁ, D. Atlas strašidel. – pøíruèka nevšedních strašidel
KUBÁTOVÁ, M. Èarování s pohádkou. – pohádky z celého svìta
MACDONALD, A. Rošťák Bertík: Bláááto! – humorný pøíbìh
MACDONALD, A. Rošťák Bertík: Èùraaat! – humorný pøíbìh
MACDONALD, A. Rošťák Bertík: Holubyyy! – humorný pøíbìh
MACDONALD, A. Rošťák Bertík: Tesákyyy! – humorný pøíbìh
MACDONALD, A. Rošťák Bertík: Tøaskavkyyy! – humorný pøíbìh
PAPOUŠKOVÁ, E. Cílovníci. – èeský pøíbìh ze školy v Podìbradech
PILÁTOVÁ, M. Velký úklid. – pøíbìh o uklízení dìtského pokoje a nejen toho
SÍS, P. Robinson. – kombinace legendárního pøíbìhu se zážitkem z autorova dìtství
Slavné svìtové pohádky. – obsahuje pøíbìhy Krysaø z mìsta Hameln, Kráska
a zvíøe, Ali Baba a ètyøicet loupežníkù
STEKLAÈ, V. To nejlepší z Boøíkových lapálií. – humorné pøíbìhy party klukù
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THORPE, K. Víly Nevíly: legenda o mlžných koních. – napínavý pohádkový pøíbìh
WAGNEROVÁ, M. Malý podvodní prùvodce. – èeské pøíbìhy z podvodního svìta
WEBB, H. O bílém kocourkovi. – pøíbìh pro dìti
WEBB, H. Osamìlá Jessie. – pøíbìh pro dìti
beletrie pro dìti a mládež od 10 do 15 let:
BREZINA, T. Klub záhad: démon ticha. – napínavý pøíbìh
BURDOVÁ, M. Syn pekel: v moci démonù. – druhý díl fantasy pøíbìhu o vlkodlacích
COWELLOVÁ, C. Jak vycvièit draka. – 1. díl série
COWELLOVÁ, C. Jak vycvièit draka: jak se stát pirátem. – 2. díl série
COWELLOVÁ, C. Jak vycvièit draka: jak správnì mluvit dracky. – 3. díl série
COWELLOVÁ, C. Jak vycvièit draka: jak zlomit draèí prokletí. – 4. díl série
ÈECH, P. Velké dobrodružství Pepíka Støechy. – dobrodružný pøíbìh
NILSSON, F. Piráti z Ledového moøe. – dobrodružný pøíbìh
SCOTT, M. Knìžka: tajemství nesmrtelného Nicolase Flamela. – poslední díl fantasy série
SIMON, F. Darebák David chystá léèku. – humorný pøíbìh
TICHÝ, F. Transport za vìènost. – dramatický pøíbìh podle skuteèné události
z období druhé svìtové války
WALLIAMS, D. Táta za všechny prachy. – humorný pøíbìh
Obecní knihovna pøeje všem ètenáøùm a pøíznivcùm krásné léto a výborné ètení.
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SOKOL ŘEČANY NAD LABEM
ODDÍL ŘEČANSKÉ ŽABIČKY
Oddíl cvièení s dìtmi byl založen v záøí 2018 pod záštitou Sokola. Oddílu se vìnují Lucie
Blažková a Markéta Týèová. Dìti se schází pravidelnì jednou týdnì v místní tìlocviènì. Èleny
jsou dìti ve vìku 6 až 11 let.
První mìsíce našeho oddílu nebyly nikterak jednoduché. Snažili jsme se objevit pøednosti
a zkušenosti, které dìti se cvièením mají. Navzdory širokému vìkovému rozpìtí a rùzné fyzické zdatnosti se nám to povedlo.
Nejprve jsme se zaèali uèit jak správnì pøipravit své tìlo na výkon. Bylo tedy nezbytné nauèit se správné protahování a rozcvièení rùzných svalových partií. V dalším kroku nás èekaly
základní aerobikové kroky. Po jejich zvládnutí jsme si ke cvièení pøidaly step bedýnku. V této
chvíli pøišel asi nejtìžší krok, a to spojit cvièební figury s hudbou na stepu. Umìt rozeznat
v hudbì hlavní a vedlejší doby, je dodnes pro nìkteré naše malé cvièenky oøíšek.
Na závìr jsme museli spojit všechny získané dovednosti a vytvoøit skupinovou choreografii.
Hlavním úkolem našeho oddílu je tedy nácvik stepové choreografie za hudebního doprovodu. V této chvíli mají dìti choreografii nacvièenou. Prozatím nemají mnoho zkušeností s veøejnými vystoupeními, což se pokusíme v následujících mìsících zmìnit. Èeká nás vystoupení
pro rodièe a v místní Základní škole.
Cvièení vždy není jen dril a tvrdá døina, musí to být i zábava. Na oslavu amerického svátku
Halloween na konci øíjna se dìti pøemìnily v èarodìjnice a èarodìje, kostlivce a duchy. Èarovaly a soutìžily o drobné ceny. V pøedvánoèním èase ochutnávaly cukrovíèko a hrály se hry.
V pøíštím školním roce již budeme mít tréninky dvakrát týdnì. Po prázdninách se budeme
opìt tìšit na spoleèné cvièení.
Lucie Blažková, Markéta Týèová
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KLUB ŽEN LABĚTÍNA

Klub žen Labìtína uspoøádal pro naše spoluobèany dne 11. 5. 2019 zájezd do Prùhonic
a na farmu „Èapí hnízdo“. Jednalo se o výlet pøedevším za pøírodními krásami. Èapí hnízdo
je víceúèelový areál umístìný uprostøed pøírody na území pøírodního parku Džbány – Žebrák.
Je zde chováno mnoho druhù ušlechtilých plemen koní, skotu, ovcí a koz, ale také lamy nebo
roztomilá králièí plemena èi morèata. Vše jsme si prohlédli s odborným výkladem místního
prùvodce. Farma funguje také jako útoèištì pro zranìná zvíøata, která se vìtšinou již nemohou
vrátit do volné pøírody.
Odpoledne jsme navštívili zámecký „Prùhonický park“ právì v dobì kvetoucích rododendrónù, azalek, domácích a cizokrajných døevin. Založen byl v
roce 1885. Spolu se zámkem se
jedná o Národní kulturní památku, která je souèástí svìtového
dìdictví UNESCO. Od místního
prùvodce jsme se dozvìdìli velmi
zajímavé informace o flóøe, historii i architektonické úpravì celého areálu a botanické zahrady.
Dne 8. 6. 2019 jsme uskuteènili další poznávací zájezd do
Polska, tentokrát do lázní Kudo34
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wa Zdroj, což jsou nejnavštìvovanìjší láznì v oblasti Klodzka.
Prošli jsme se lázeòským parkem
a osvìžili se z minerálního pramene z roku 1580. Souèástí zájezdu byla také pìší túra skalním
labyrintem v oblasti Stolových
hor, tzv. „Bludné skály“, které
jsou zaèlenìny do Národního
parku vyhlášeného roku 1993.
Zažili jsme veselé i perné chvíle
pøi prùchodu i velmi úzkými štìrbinami. Z výhledu tzv. Skalní èíše
se nám naskytl bájeèný rozhled na
Hejšovinu, Machovsko a Broumovsko. Abychom naèerpali znovu sílu, poobìdvali jsme èerstvého smaženého pstruha, kterého si nìkteøí i sami ulovili.
Spokojeni a plni dojmù a nových poznatkù jsme se vraceli zpìt domù.
V letošním roce bychom vás rádi pozvali na další akce:
Zemì živitelka, 24. 8. 2019 - mezinárodní agrosalon, nejvìtší výstava v ÈR zamìøená na
zemìdìlské obory, živoèišnou, rostlinnou, potravináøkou výrobu, zemìdìlskou techniku, lesní
a vodní hospodáøství. Cena 700,- Kè.
„Hurvínek mezi osly“, 15. 9. 2019 – loutkové divadelní pøedstavení v mìstském divadle v
Pardubicích. Jedná se o autobusový zájezd pøedevším pro naše nejmenší. Zaèátek je v 15,00
hodin. Cena 300,- Kè. Na tuto akci je tøeba se hlásit co nejdøíve z dùvodu krátké rezervace
vstupenek.
Pøihlásit se mùžete v Øeèanech v masnì u Vanèurù, tel. 608 773 452 nebo u p. Šandové
tel.: 605 155 054.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Výbìr z aktivit základní školy
(S informacemi o mnoha dalších akcích, které se v rámci školy poøádají, se mùžete seznámit na stránkách Školního zpravodaje, webových stránkách školy a ve školních vitrínách)
DEN ZEMÌ 2019
Oslavy Dne Zemì probìhly na naší škole 11.
dubna. V hlavním programu s názvem“Smysly
zvíøat“ pan Pelikán z Obory Žleby úèastníky seznámil s nìkolika zvíøaty a upozornil na jejich
výbornì vyvinuté smysly. Mìli jsme možnost
pohladit si ježka i hada, prohlédnout si zuby
netopýra, pozorovat let poštolky a sovy pálené
a po rukou, jak po pøekážkové dráze, nám bìhal velký šváb.
V dalším programu byly pøipraveny úkoly, kde jsme si vyzkoušeli naše smysly. Školní
družina pøipravila výtvarnou dílnu a každý návštìvník si odnesl pìkný obrázek.
Na závìr mìli všichni možnost napsat svùj
slib pro planetu Zemi. Na lísteècích bylo napsáno nejèastìji, že dìti budou tøídit odpad,
chránit pøírodu, sbírat odpadky. Pouze na jednom lísteèku se objevilo šetøení vodou a potravinami.
Odpoledne se opravdu vydaøilo. Peníze vybrané na vstupném použijeme k nákupu odmìn na Den Zemì 2020.
Andrea Pušová
Øeèanský slavík
S pomalu blížícím se jarem a návratem stìhovavých ptákù jsme už nedoèkavì oèekávali i
pøílet „slavíka“. Ne však obyèejného, ale toho našeho - øeèanského.
To je totiž název pìvecké soutìže, která je již na naší škole pevnì zakoøenìna a pravidelnì
se poøádá v jarních mìsících. Pilnì se na ni pøipravují žáci 1. i 2. stupnì. Vybrat vhodnou
písnièku není vždy jednoduché. Letos se soutìž uskuteènila v pátek 8. bøezna a hlavním organizátorem byla paní uèitelka Nováková, která se postarala o zajištìní techniky, doprovodù i
prùbìh generálních zkoušek. Podìkování ale patøí všem pedagogùm, kteøí napø. usedli v porotì, zajistili a pøipravili odmìny, diplomy a ve svých vyuèovacích hodinách s dìtmi vystoupení
36
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trénovali. Bez jejich pomoci by se toto pìvecké klání konat nemohlo. A tak tedy v pátek v 9
hodin vše vypuklo. Soutìžilo se v následujících kategoriích jednotlivcù a duet žákù prvního
i druhého stupnì.
Porota bodovala každé vystoupení stupnicí 1-5 a vždy jedno bodování bylo tajné, abychom
soutìžící i malé posluchaèe udrželi v napìtí. Nebylo to snadné rozhodování. Zpìváci byli na
své vystoupení dobøe pøipraveni a i když u nìkterých svou roli sehrála tréma nebo zkrátka
nedokázali písnièku zazpívat zcela èistì, stejnì si získali velký potlesk publika, které se èasto
nechalo strhnout a zpívalo s vystupujícím.
Zaznìly písnì lidové i umìlé, písnièky z pohádek i skladby od známých interpretù.
Zvítìzit však mùže jen jeden- podle našich pravidel jsme vyhlašovali vždy1.- 3. místo v každé kategorii. Uznání si zaslouží všichni soutìžící, kteøí mìli chuť ukázat své hudební umìní
a s odvahou se postavili pøed své spolužáky.
Již nyní se tìšíme na další roèník.
Veronika Danielová
VÝSLEDKY OKRESNÍCH KOL BIOLOGICKÝCH OLYMPIÁD
V první polovinì mìsíce dubna tradiènì probíhají okres. kola biologických olympiád. Žáci,
kteøí chtìjí do nich postoupit, musí ve školním kole absolvovat test, laboratorní úkol a poznávání vybraných rost-lin a živoèichù, ale navíc si musí vybrat jeden ze samostatných úkolù.
Ten pak delší dobu zpracovávají a výsledky svého zkoumání v písemné formì pøedkládají
hodnotící komisi v DDM Delta v Pardubicích.
Nejdøíve soutìžili 10.4. 2019 mladší žáci 6. a 7. tøíd, tedy kategorie D. Tam nás reprezentoval pouze jediný žák ze 7. tø., který v konkurenci 23 soutìžících a z toho 7 gymnazistù skonèil
na pìkném 7. mís-tì. Vítìzka získala celkem 114 bodù a on jen o 19 bodù ménì tj. 95 a stal
se úspìšným øešitelem olympiády. 3 gymnazisté z Pardubic z Dašické a 1 z Holic skonèili až
za ním.
Dne 16.4. 2019 pak probìhlo i kolo tìch starších, žákù 8. a 9. tøíd, tedy kategorie C. Zde
jsme mìli 2 zástupkynì 9. tø. Spoleènì s nimi se v DDM Delta sešlo 17 soutìžících, z toho
6 gymnazistù. Jedna z našich soutìžících, která soutìžila letos poprvé, se umístila na krásném
6. místì. Mìla pouze o 12 bodù ménì než vítìzka z gymnázia v Dašické a byla úspìšnou
øešitelkou olympiády. Za ní zùstali i 3 gymnazisté. Její spolužaèka již nezopakovala svùj dobrý
výkon z loòského roku a skonèila na 17. místì.
Výsledkù našich zástupcù si musíme o to více cenit, protože letos byla olympiáda zamìøena na meta-bolismus látek v tìle rostlin i živoèichù, tedy na základní životní dìje: trávení
a zpracování potravy, dýchání, vyluèování a rozvádìní látek po tìle a to jsou samy o sobì
složité dìje. Tato práce navíc se ale budoucím studentùm vyplácí, protože jim pomáhá získat
urèitý bodový náskok u pøijímacích zkoušek a mùže jim pomoci dostat se na vytouženou
školu. Takže nám nezbývá než jim podìkovat a popøát další úspìchy ve studiu i životì.
Jana Záleská
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Beseda s policií
V prùbìhu února a bøezna se
ve ètvrté tøídì objevil èlen Mìstské policie v Pøelouèi pan Slavík.
Dùvodem návštìvy byla beseda
na téma dopravních pøedpisù.
Dùležité informace získané od
odborníka budou dìti potøebovat v kvìtnu ke zdárnému složení teoretické i praktické zkoušky
z dopravních pøedpisù a jízdy
na kole. Již nyní si mohly nejen
zopakovat a pøipomenout názvy
dopravních znaèek, ale i øešení
nìkterých situací, které je èekají na silnici.
Pokud toto všechno zvládnou na daný poèet bodù, stanou se na právoplatnými držiteli
øidièských prùkazù. Držte dìtem prosím palce!
Šťastnou a hlavnì bezpeènou jízdu nám všem!
Jana Vohralíková
Den naruby
17. bøezna žáci 9. tøídy spoleènì se školním parlamentem uspoøádali Den naruby. Každý
rok v tento den mají žáci 9. tøídy možnost vžít se do role uèitelù a vyzkoušet si, co vše to
obnáší. Nìkteøí se pøipravovali svìdomitì již nìkolik dní dopøedu, jiní svoji pøípravu nechali
opravdu na poslední chvíli, ale nakonec se vše podaøilo, jak mìlo.

Kateøina Baèkovská
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Hmyzí hotel
S blížícím se koncem školního roku nás èeká jako tradiènì projektový den, který bude
zamìøený na ekologii. Tématem pro letošní rok je LOUKA.
Proto jsme se již s 5.B pustili do práce. Pøemýšleli jsme ale také o tom, jak se tohoto tématu
chopit, pokud bychom jen nemalovali a nevyhledávali informace. Padl tedy návrh na vybudování hmyzího hotelu – tedy pøístøešku pro nejpoèetnìjší druh živoèišné øíše.
Dìti nápad zaujal a zaèaly vymýšlet, co všechno by mohl hmyzí hotel obsahovat, jaké
skrýše hmyz využívá a kde se cítí dobøe. Také jsme šli spoleènì najít nìjaké pìkné místo v naší
okrasné zahradì. Když jsme mìli vše naplánované, dohodli jsme si už jen termín koneèného
provedení – tím se stal pátek 17.5.
Dìti si ráno pøinesly do školy potøebný materiál, který si sehnaly samy nebo za pomoci
rodièù (za ochotu tímto dìkuji). Po svaèinì jsme se tedy vydali ven a velká práce zaèala.
Jednotlivá patra dìti naplnily šiškami, mechem, kùrou, vìtvièkami, bambusem, navrtanými špalky døeva, kartonovými
rolemi, novinami, lýkem, kamínky,
skoøápkami od oøechù apod. Ale i
když se všichni velice snažili, nìco
pøece jen chybìlo…naši první obyvatelé.
Takže jsme se pustili do hledání a po chvilce už jsme pozorovali,
jak hotel prozkoumávají slunéèka
sedmiteèná, mravenci, ploštice,
housenky i velké množství hlemýžïù.
Teprve teï jsme mohli usoudit,
že jsme s naší prací spokojeni.
Doufáme, že hotel bude svým
hmyzím obyvatelùm sloužit dobøe
a také, že nám ho nìkdo neznièí,
když jsme si s ním dali tolik práce.
A samozøejmì - všichni jste srdeènì zváni k návštìvì!
Veronika Danielová
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Velikonoèní jarmark
16. dubna se v budovì ZŠ a MŠ Øeèany nad Labem konal velikonoèní jarmark,
který pøipravili ve spolupráci s uèiteli a
rodièi žáci I. i II. stupnì. Do pøípravy se
zapojila také všechna oddìlení školní
družiny, keramický kroužek a kroužek
Dovedné ruce.
V úterý se tak otevøely dveøe školy
pro širokou veøejnost a na zahájení celého odpoledne zazpíval pìvecký kroužek
Myšáci pod vedením paní uèitelky Novákové.
Po vystoupení už na všechny pøíchozí èekala lákadla ve formì voòavých perníèkù i jiného
sladkého a slaného pohoštìní. K tomu nechybìla káva nebo èaj. Tøídy a prostory chodeb
se promìnily v malé „krámky“ v nichž žáci, uèitelé i rodièe nabízeli a prodávali neskuteèné
množství krásných jarních dekorací. Výbìr byl opravdu veliký- malované i krajkové kraslice,
zajíèci, velikonoèní závìsy a zápichy, jarní svícny, pletené pomlázky, keramické ozdoby apod.
Nikdo neodcházel s prázdnou, a kdo si chtìl vyzkoušet svoji zruènost, mohl navštívit
i malé tvoøivé dílny. Výtìžek celého velikonoèního jarmarku bude opìt použit na financování
školních akcí našich žákù. Velké podìkování patøí všem rodièùm i prarodièùm, kteøí se do této
akce zapojily. Také díky nim jsme všichni prožili velice milé a pøíjemné odpoledne.
Veronika Danielová
Návštìva IQlandie
V pondìlí 11. 3. 2019 navštívili žáci z druhého stupnì IQLANDII v Liberci – moderní science
centrum, kde se vìdou mohou bavit
dìti i dospìlí. Žáci si mohli vyzkoušet napø. gyroskop, zažít zemìtøesení,
vichøici èi pocity slepce pøi vstupu do
neznáma, vidìt Teslùv transformátor,
projít si cestu do støedu Zemì s expozicí hornin a minerálù, získat poznatky
o fungování lidského tìla a mnoho dalšího. V neposlední øadì jsme navštívili
i planetárium, kde nám zkušeným lektorem byly pøedány informace o zrození vesmíru, vzniku i zániku galaxií,
planet a hvìzd.
Zdenìk Horálek, Kateøina Baèkovská
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SLUNÍÈKOVÝ DEN
Žáci 1. tøídy si zažili své úplnì první veøejné vystoupení pøed
obyvateli Komunitního domu v Øeèanech nad Labem. Každý se
nauèil nìjakou veselou básnièku od Jiøího Žáèka. Recitace doplnily písnièky s jarní tematikou. Dìti také vyrobily sluníèková
pøáníèka, která hned babièkám z KODUSU rozdaly. Vystoupení
se prvòáèkùm povedlo. Odmìnou jim byla nejen pochvala paní
starostky a úsmìv na tváøích všech posluchaèek, ale také velký
pytel bonbonù a sladkostí, které budou mlsat ještì hodnì dlouho.
Marcela Banková
Myšáci opìt støíbrní!
V pondìlí 8. dubna opìt vyjeli zpìváèci z Øeèan bojovat
o cenné kovy. Zúèastnili jsme se jako každý rok Krajské pøehlídky dìtských pìveckých sborù, která se konala v Chrudimi.
Výkony sborù hodnotila tøíèlenná odborná porota. Soutìžní
klání bylo napínavé až do konce. Po vystoupení všech úèinkujících následoval odborný semináø pro sbormistry, kde jim
byly udìleny cenné rady, jak pokraèovat se svými svìøenci dál.
A jak to nakonec dopadlo? Myšáci zazpívali moc krásnì,
hezky se usmívali, porotì se velmi líbili, proto si vyzpívali støíbrné pásmo. Všichni jsme mìli velkou radost, že se nám i letos
na soutìži zadaøilo. Domù jsme si odvezli diplom a spoleènou
fotografii na památku. Pøi vystoupení na velikonoèním jarmarku dìti ještì obdržely i medaile, které si právem zasloužily. Tak vzhùru do další práce a tìšíme
se s vámi v zimní sezónì opìt na slyšenou.

Michaela Nováková
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PROGRAM KE DNI MATEK VE ŠKOLNÍ DRUŽINÌ
Program ke Dni matek pod názvem DEN
MATEK NEJEN PRO MAMINKY se v naší družince uskuteènil dne 9. kvìtna. Pøipravované
vystoupení bylo prezentací celoroèní práce
zájmových kroužkù Flétnièka, Mažoretky
a dramatického kroužku, které pøi školní družinì pracují.
Vyslechli jsme pásmo básnièek, zaznìly
písnièky a pohádkové melodie s doprovodem
na flétnièku, úspìšné bylo vystoupení mažoretek s pompony i dramatizace pohádky Dva
tovaryši.
Malé pohoštìní pro hosty zajistili žáci z kroužku Kuchtíci a drobné dáreèky pøipravily dìti
z keramického kroužku. Velmi nás potìšila velká úèast, zájem a ocenìní ze strany rodièù.
Dìkujeme, motivuje nás to v další práci s dìtmi.

J. Andrlová

42

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

zpravodaj_cerven 2019.indd 142

1.7.2019 9:07:02

Žitava 2019
Již nìkolikátý rok pravidelnì využíváme nabídek Goethe-Zentra Pardubice, které pøipravuje
pro žáky základních i støedních škol rozmanitá pøedstavení a workshopy, která jsou zamìøená
na nìmecký jazyk.
Na duben byla pøipravena divadelní expedice do nìmeckého mìsteèka Žitava. Protože jsme
se jí úèastnili minulý rok a mezi žáky mìla velice kladné hodnocení, pøihlásili jsme se i letos.
Tak se 2. dubna vypravilo 8 žákyò 9. a 8. tøídy do Žitavy, mìsta ležícího v trojmezí Nìmecka, Èeska a Polska. Co vše bylo na programu?
Nejprve nás uvítalo divadlo Gerharta Hauptmanna, které si pro nás pøipravilo muzikálové
pøedstavení Der kleine Horrorladen. Dìj bych mohla pøirovnat k našemu známému filmu Adéla ještì neveèeøela. I zde hlavní roli hrála masožravá kvìtina, která mìla stále hlad a toužila
po lidské krvi. Jednalo se tedy o veselý „horor“ s nadsázkou. Hrálo se a zpívalo samozøejmì
v nìmèinì.
Po pøedstavení jsme se vydali na prohlídku pamìtihodností Žitavy, o kterých jsme si øekli
nebo pøeèetli mnoho zajímavostí. Vidìli jsme kvìtinové hodiny, radnici, Marsovu kašnu i kostel sv. Jana. V nìm jsme si nenechali ujít výstup na vyhlídkovou vìž, ze které jsme mìli Žitavu
i její okolí jako na dlani. Díky krásnému poèasí jsme vidìli opravdu daleko.
Protože bylo krátce pøed Velikonoci, kvìtinové obchùdky s nádhernou výzdobou byly snad
opravdu na každém rohu. Dìvèata dostávala rùzné úkoly. Mìla se napø. zeptat na cestu nebo
zjistit, co v urèitém obchodì prodávají a informovat ostatní - samozøejmì nìmecky. Vyzkoušela si i nákupy v nìmèinì apod.
Po necelých 2 hodinách v centru mìsta jsme už spìchali zpìt do divadla, kde byl pøipravený divadelní workshop. Pøi nìm jsme
si mìli vyzkoušet roli hercù, zkusit zahrát pocity, myšlenky, lidské vlastnosti.
Tady se již ukázala nutnost alespoò trochu nìmecky rozumìt, mluvit a umìt
reagovat.
Po workshopu jsme mìli ještì chvíli
èas, tak jsme zašli do pìkného pekaøství spojeného s cukrárnou v historickém jádru Žitavy a odmìnili jsme se na
závìr celého dne voòavou pochoutkou.
V 17.30 jsme už opìt sedìli v autobuse a náš krásný den v Žitavì se
nachýlil ke konci
Vìøím, že zážitky v nás ale ještì
dlouho zùstanou.
Veronika Danielová
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Na blížící se jaro jsme se ve školce moc tìšili. A abychom je náležitì pøivítali, malovali
jsme, støíhali a lepili, dokud nám
v chodbì nevykvetly snìženky,
pampelišky i jiné jarní kvìty.
Zvláštním zážitkem pro dìti,
ale i pro uèitelky, byla návštìva p.
Ludmila Schürrerové. Prožili jsme
muzikoterapii, pøi které jsme vyslechli neuvìøitelné zvuky hudby
a mohli si i vyzkoušet neznámé
hudební nástroje. Nìkteré nám
p. Schürrerová nechala ve školce,
abychom mìli èas se s nimi dùkladnì seznámit a vyzkoušet.
Obì oddìlení opìt jako každým rokem, navštívila sleènu Káťu
Šandovou v knihovnì, kde si mohly dìti prohlédnout knihy a mohly
si jich pár zapùjèit do školky na
ètení k odpoèinku. Jinak k nám
Káťa nadále chodí každý mìsíc
s novou pohádkou, o které si povídáme, a dìti k ní potom nakreslí
obrázek. Tyto obrázky mohou
vidìt rodièe i veškerá veøejnost,
protože bývají vystavené po celém prostoru obecního úøadu a
knihovny. Koncem èervna plánujeme slavnostní ukonèení této akce
nazvané „ Celé Èesko ète dìtem“.
Jako každý rok, tak i letos
nás navštívily dìti a jejich paní
uèitelka ze ZUŠ v Pøelouèi a zahrály nám nádherné skladbièky
na klavír. Naše dìti si je poslechly
a hodnì hlasitì zatleskaly! Však
mezi nimi mají spoustu kamarádù, kteøí také chodili do naší školky, o to vìtší radost jsme mìli z jejich návštìvy.
44

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

zpravodaj_cerven 2019.indd 144

1.7.2019 9:07:05

Každý ví, že v sousedství naší
školky je tiskárna, ale už málokdo
ví, jak a s èím se v ní pracuje a co
se v ní vùbec vyrábí. Pan Sobotka
naše dìti tiskárnou provedl, ukázal nám velké a neznámé stroje
a také jsme se o nich dozvìdìli, k
èemu slouží a co se na nich tiskne.
Dìti ho poslouchaly s nadšením a
také pak pana Sobotku zasypaly
otázkami, na které samozøejmì
dostaly odpovìdi. Odcházeli jsme
s nádhernými obrázky zvíøátek.
S pomlázkami a dáreèky navštívili pøedškolní dìti komunitní
dùm v Øeèanech nad Labem. Dìti
se pro babièky a dìdeèky nauèily
spoustu nových básnièek, písnièek i velikonoèních koled, za které
byly odmìnìny velkým potleskem
a spoustou dobrot. Pøivítala je tu
paní starostka Michaela Matoušková, které se vystoupení také
moc líbilo, a divila se, co se všechno dìti dokázaly nauèit!
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Jsou to naše šikulky, které se už zaèínají pøipravovat na další vystoupení, kde se budou
louèit se školkou, takže je èeká spousta práce.
24. duben byl dnem „Otevøených dveøí“. Do školky si chodili pro pøihlášky rodièe dìtí,
které nástup do školky teprve èeká. Mohli se tak spoleènì se svými dìtmi porozhlédnout, jak
to u nás vypadá, co dìti èeká a také na jaké hraèky se mohou tìšit. Vyplnìné pøihlášky pak
odevzdali u zápisu 7. kvìtna.
Pro naše maminky nám zajistila fotografie naše ochotná a šikovná p. Vendula Šoltová.
Vyfotila i mladší sourozence, kteøí ještì do školky nechodí. Krásné fotky tak potìšily ne jednu
maminku k jejich svátku. A aby mìli naši pøedškoláci památku na školku, naposledy se spoleènì i s kamarády vyfotili s celou tøídou Sluníèek. Spoleènou fotografii samozøejmì budou
mít i mladší Hvìzdièky.
A protože máme ve školce moc rádi sport, musíme se pochlubit i tím, že jsme zaèali
jezdit do Kutné Hory na pøedplavecký kurz. Naše pøedškolní dìti se koneènì doèkaly a ještì
nìkolik lekcí se budou moci cákat ve vodì místního bazénu. Sportu zdar!
Máme moc rádi pohádky, proto tøída Sluníèek vyrazila za princem Bajajou na Kunìtickou horu. Poèasí nám vùbec nepøálo, ale nejsme z cukru – náladu nám to vùbec nezkazilo,
užili jsme si to i tak.

-

A co nás ještì do konce školního roku èeká?
Den dìtí na zahradì mateøské školy
Dìti ze tøídy Hvìzdièek navštíví Fajnpark v Chlumci nad Cidlinou
Jízda zruènosti
Kino do škol
Rozlouèení s pøedškoláky pro rodièe a jejich blízké
Návštìva kamarádù ze ZUŠ Pøelouè

A jak jinak než s radostí oèekáváme ve školce letní prázdniny. Pøejeme všem prázdniny plné
sluníèka, dobrodružství a vzácných chvil spoleènì strávených s rodièi.
Lenka Fidlerová, uèitelka MŠ
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