ÚVODNÍ SLOVO
Krásné babí léto, milí spoluobèané,
léto je za námi a my se k vám vracíme s podzimním zpravodajem, abychom vás informovali o novinkách v obci.
V létì jsme dokonèili opravu èistièky odpadních vod, o které
se dozvíte víc uvnitø zpravodaje. Jsme rádi, že se nám dlouho oèekávaná oprava podaøila a máme skvìlé výsledky èištìní odpadní
vody v naší obci. V podzimních mìsících dojde ještì k oplechování izolací, abychom byli pøipraveni na zimu. Práce na rekonstrukci
budou tímto ukonèené.
Rodiny s malými dìtmi snad ocení nové dopadové plochy na dìtském høišti v Labìtínì,
které jsme po doplnìní herních prvkù nechali vyhotovit. Bìhem podzimu dojde k terénním
úpravám kolem samotných dopadových ploch a k dosetí trávy. Do budoucna bychom rádi dovybavili ještì dìtské høištì u základní školy, kde bude tøeba pøed instalací dopadových ploch
vymìnit døevìné prvky za kovové, s delší životností. Dopadové plochy sice opravovat lze, ale
plocha by mìla nìkolik let vydržet bez zásahu. Abychom si prostøedí kolem základní školy
vylepšili, schválilo zastupitelstvo obce na svém záøiovém jednání podání žádosti o dotaci na
bìžeckou dráhu a pøilehlé høištì. V pøíštím roce uvidíme, jak bude naše žádost úspìšná.
Bìhem záøí jsme zahájili stavební práce na chodníku, který povede podél ul. 1.máje kolem komunitního domu pro seniory až ke sportovišti. Bude tak lépe postaráno o bezpeènost
chodcù na tomto frekventovaném místì, které využívají nejen obyvatelé komunitního domu
pro seniory a obèané zde bydlící, ale také dìti, které docházejí za sportovními aktivitami na
høištì. Na výstavbu chodníku jsme obdrželi dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
proto budeme moci ušetøené peníze vložit do další plánované investièní akce. Druhou stavbou
je rekonstrukce místní komunikace Na Raèanech a slepá ul. Obráncù míru v Labìtínì. I tam
se obèané po mnoha letech doèkají silnice hodné souèasné doby. Na tuto akci jsme dotaci
prozatím neobdrželi, jsme v zásobníku projektù, které podmínky splnily, ale nestaèily na nì
finanèní prostøedky Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo se však nechalo slyšet, že by
mohlo tyto projekty dodateènì podpoøit. Uvidíme tedy, jak daleko je od slibù k èinùm.
V pùlce záøí se konalo první setkání s obèany žijícími v ulici U Kostela. Zde zaèínáme tvoøit
projektovou dokumentaci na výstavbu místní komunikace. Tentokrát však nebude asfaltová,
ale ze žulových kostek, neboť místo se nachází v památkové zónì kostela a jedná se o nejstarší
èást obce, proto musí být citlivì oddìlena od zbytku obce. Jednání tedy probíhají jak s našimi
obèany, tak s architekty a památkáøi.
Do konce letošního roku budeme podávat žádost o dotaci na veøejné osvìtlení. Doufejme, že tentokrát to již vyjde a doèkáme se nejen nových svítidel a stožárù, ale také modernìjších rozvadìèù a pøedevším kvalitního svìtla. Projekt jsme již dimenzovali tak, aby barva
svìtla, která bude teplá žlutá, odpovídala jak souèasným normám, tak životnímu prostøedí a
našemu oku. Existuje již mnoho odborných studií, které došly k závìru, že oko øidièe se lépe
pøizpùsobuje svìtlu, pokud je žluté, v rozmezí do 2500 K. Ostré bílé svìtlo neprospívá ani
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lidem ani ostatním živoèichùm, kteøí se tu pohybují s námi. Rovnìž svìtelný smog je téma,
které nás zajímalo, a proto jsme si nechali vypracovat projektovou dokumentaci tak, aby odpovídala všem potøebám a požadavkùm na bezpeènost a zdravé životní prostøedí.
Od ledna pøíštího roku nás èeká zmìna v odpadovém hospodáøství obce. Protože se
jedná o zmìnu pomìrnì rozsáhlou, pøipravili jsme pro vás ve zpravodaji samostatný èlánek,
který vám ozøejmí, co se chystá a jak bude postupováno.
Milí spoluobèané, pøeji vám krásné babí léto a zaèátek podzimu a tìším se na vás nejen
pøi akcích, které nás èekají, ale také u nás na obecním úøadì. Má kanceláø je pro vás vždy
otevøena a budu ráda, když se za mnou stavíte a své problémy, pøání èi stížnosti budete øešit
pøímo se mnou. S pøáním pìkného poètení
Ing. Michaela Matoušková, MPA, starostka obce
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 6/2019 ze dne 26.6. 2019
Celoroèní hospodaøení a úèetní uzávìrka obce za rok 2018 vèetnì pøezkoumání hospodaøení
Paní starostka informovala všechny pøítomné o celoroèním hospodaøení obce a úèetní uzávìrce obce za rok 2018, které jsou vyvìšeny na úøedních deskách obce všem obèanùm i
zastupitelùm k dispozici. Kontrola obce probìhla bez výhrad.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n.L. schvaluje celoroèní hospodaøení a úèetní uzávìrku obce za
rok 2018 vèetnì pøezkoumání hospodaøení bez výhrad.
Smlouva o dílo na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP pøi realizaci
stavby Øeèany nad Labem – Výstavba chodníku, ul. 1. máje
Pøedsedající informovala o probìhlém poptávkovém øízení na funkci technického dozoru investora a bezpeènosti práce na výstavbu nového chodníku podél ul. 1. máje ke sportovištím.
K dispozici jsou k posouzení tøi cenové nabídky od tøí firem. Doporuèena ke schválení byla nabídka s nejnižší cenou od firmy, se kterou již obec v minulosti bez problémù spolupracovala.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n.L. schvaluje smlouvu o dílo na výkon technického dozoru
investora a koordinátora BOZP na realizaci stavby Øeèany nad Labem – Výstavba chodníku,
ul. 1. máje s firmou MAXIS CZ, s.r.o., Pøelouè, za 43 000 Kè.
Smlouva o dílo na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP pøi realizaci
stavby Øeèany nad Labem – rekonstrukce MK Labìtín – Na Raèanech a Obráncù míru
Stejné poptávkové øízení na funkci technického dozoru investora a bezpeènosti práce bylo
provedeno tentokrát pro rekonstrukci místní komunikace v Labìtínì. Osloveny byly stejné
firmy jako v pøedchozím bodì. Doporuèeno bylo schválit nejlevnìjší cenovou nabídku na toto
dílo od firmy, se kterou již obec v minulosti spolupracovala.
Pan Matoušek se dotazoval na cenové rozpìtí podaných nabídek. Dle sdìlení paní starostky
i Mgr. Tuèka jsou ceny dány vìtšinou velikostí a poètem zakázek, dobou výstavby. Firmy své
nabídky podaly i pro pøípad povìdomí o nich samých a možném zahrnutí do pøípadného
dalšího poptávkového øízení.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n.L. schvaluje smlouvu o dílo na výkon technického dozoru
investora a koordinátora BOZP na realizaci stavby Øeèany nad Labem – rekonstrukce MK Labìtín – ul. Na Raèanech a Obráncù míru s firmou MAXIS CZ, s.r.o., Pøelouè za cenu 70 000 Kè.
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Stavební práce na rekonstrukci kuchynì v MŠ
Paní starostka dále informovala o již projednaném a schváleném rozsahu stavebních úprav
v MŠ na základì hygienické kontroly. K dispozici jsou nyní dvì cenové nabídky na provedení
tìchto prací, tøetí oslovená firma nabídku odmítla poslat z kapacitních dùvodù. Realizace
tìchto oprav bude v dobì školních prázdnin. Diskutován byl pøípadný objem víceprací. Bylo
dohodnuto, že pøípadný vìtší rozsah tìchto prací, který by byl vyvolán neoèekávanými dalšími
opravami, bude vždy po kontrole a schválení investora.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n.L. schvaluje stavební práce na rekonstrukci kuchynì v mateøské škole za cenu bez DPH 97 088 Kè od pana P.U., Labìtín. Pøípadné oprávnìné a neoèekávané vícepráce budou úètovány se sazbou 250 Kè/hod. po pøedem odsouhlaseném zápisu
s investorem.
Doplatek stavebních prací na ÈOV
Pøedsedající informovala všechny pøítomné o probìhlých tøech kontrolních schùzkách v prùbìhu rekonstrukce ÈOV pro zastupitele, závìreèná schùzka byla též dnem otevøených dveøí
pro obèany obce.
Zastupitelé mìli možnost posoudit stav ÈOV na poèátku, v prùbìhu a na konci rekonstrukce.
Bìhem rekonstrukce ÈOV, vzhledem k jejímu stáøí, byly zjištìny i další závažnìjší problémy,
které bylo tøeba ihned a bezodkladnì opravit.
Jednalo se zejména o: dìravé dno hlavní nádrže, které se muselo vyvaøit, následnì bylo zhotoveno nové, to bylo vylito betonem, musely se udìlat nové úchyty pro aeraci, dále se nad
rámec doplòovaly rozvody vody, nerezové støíšky nad elektrické ovládání, nerezová bedna na
sedimenty u horní nádrže odpískování, nové záchytné koše, které nám pøedèistí odpadní vody
od hrubých neèistot, opravovaly se pozinkované rošty atd. Vše je též popsáno ve zprávì od
odborné osoby pana S., která byla zastupitelùm zaslána v podkladových materiálech.
Struèný popis rekonstrukce ÈOV bude prezentován v Obecním zpravodaji. Dle doporuèení
pana Petrù bude také vhodné znovu informovat obèany, aby do kanalizace nevhazovali vlhèené ubrousky, jednorázové pleny a další hygienické pøedmìty, které mohou zaøízení na ÈOV
velmi snadno poškodit.
Po hlasování vyzvala paní starostka pana Matouška k vysvìtlení, proè se zdržel hlasování, zda
má dostatek informací a materiálù a proè si je pøípadnì nevyžádal, aby se mohl rozhodnout.
Pan Matoušek sdìlil následující, že „ten dùvod jsem øíkal ètyøikrát nebo pìtkrát, nebudu ho
opakovat“. Paní starostka na to odpovìdìla, „ten dùvod, jsi øíkal naposledy, že nebylo výbìrové øízení, z toho dùvodu jsem já zašla pro celou složku, výbìrové øízení jsem pøeèetla, byl jsi
pozván na schùzku v pondìlí na èistièku, na kterou jsi nepøišel, takže by mì zajímalo, co tì k
tomu dál vede, teï jsi øekl, že máš dostatek informací…“
Na to pan Matoušek odvìtil „zdržuju se hlasování, teèka konec, dál to nebudu rozebírat, já
mám na to právo, tak se zdržuju hlasování, teèka“
Paní Ø. se ozvala, že ona má jako obèan právo ten dùvod vìdìt. Pan Matoušek na to sdìlil
4
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„nebudu vám to øíkat paní Ø.“ Paní starostka vyzvala pana Matouška k zopakování dùvodu.
Pan Matoušek øekl, že tak hlasoval, protože byla pouze jedna nabídka.
Dle sdìlení paní starostky následuje citace: „pan zastupitel Matoušek mìl dostatek informací
a mohl si i nastudovat zákon o zadávání veøejných zakázek, kde by zjistil, že byť jedna podaná
nabídka je v rámci zákona o zadávání veøejných zakázek v poøádku“. Dále upozornila, že výbìr
byl ze tøí firem, jak již zopakovala na posledním zastupitelstvu.
Pan Matoušek sdìlil, že „projevuje svùj názor, že když nebude mít dvì nabídky, tak pro to
nebude hlasovat“.
Na upozornìní paní starostky, že mìl tedy zajistit další nabídky, když s tím takto nesouhlasil,
øekl, že „se v tomto nevyzná a nebude zajišťovat další nabídku, projevil pouze svùj názor, na
který má právo“.
Paní starostka tímto vyzvala pana zastupitele Matouška, aby v budoucnosti, pokud mu nebudou staèit pøedložené nabídky, zajistil další a mohl se tak lépe za svou osobu rozhodnout.
Upozornila, že materiály mají zastupitelé v dostateèném pøedstihu a mohou si tak bez problému jakýkoliv poèet dalších nabídek zajistit.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n.L. schvaluje doplatek stavebních prací na ÈOV v Øeèanech
nad Labem za neoèekávané vícepráce, vybetonování aktivaèní nádrže a s tím související
práce a materiál, jeøábnické práce, dodateèné rozvody vody, nerezové bedny, rošty atd. dle
pøedložené pøílohy za cenu 296 740 Kè bez DPH panu P.B, Kladruby nad Labem.
Provedení nátìrù konstrukcí ÈOV
Paní starostka dále pøednesla informaci o nutnosti provedení celkových nátìrù konstrukcí
ÈOV. Pro celkové zlepšení stavu jsou tyto nátìry nezbytné a nutnost je provést vyplynula i
ze závìreèné schùzky po ukonèení hlavního bloku prací na rekonstrukci ÈOV po posouzení
reálného stavu ÈOV. Nabídka na tyto práce je k dispozici od firmy pana B.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n.L. schvaluje provedení nátìrù konstrukce ÈOV vèetnì materiálu,
práce a vysokozdvižné plošiny v cenì 82 600 Kè bez DPH od firmy P.B., Kladruby nad Labem.
Provedení tepelných izolací potrubí ÈOV
Další z prací, které je tøeba na zrekonstruované ÈOV v Øeèanech nad Labem provést, je tepelnì
zaizolovat vybraná místa v potrubí a armaturách, tam kde je to technologicky vyžadováno pro
zamezení pøípadných problémù v zimním období.
V souèasnosti jsou již na potrubí nainstalovány elektrické topné kabely, na ty je tøeba instalovat izolaèní vrstvu, která bude v dalším kroku pøekryta vrchní plechovou ochrannou vrstvou.
Cenová nabídka pro oplechování bude následovat až po provedení vlastní izolace.
Zastupitelé diskutovali o procesu izolace, o èasovém provedení prací, o zajištìní cenové nabídky pro vlastní oplechování, záruku na práce a dílo atd.
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Dohodnuto bylo schválení pouze cenové nabídky pro izolace od pana B. s realizací. Po provedení izolací bude vzápìtí následovat získání cenové nabídky na oplechování, která bude
zastupitelstvem posouzena, tak aby bylo oplechování provedeno v co nejkratším èase.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n.L. schvaluje provedení tepelných izolací potrubí ÈOV pøed zimním obdobím vèetnì materiálu, práce v hodnotì 146 000 bez DPH dle pøedložené nabídky.
Zmìna systému odpadového hospodáøství obci
Pøedsedající informovala o vypracované zprávì k likvidaci komunálního odpadu a separovaných odpadù živnostníky a podnikateli v obci. Na základì této zprávy i podkladù z jednání
s firmou SOP ke svozu odpadù v obci od obèanù, je tøeba zhodnotit úpravy systému svozu
separovaných odpadù. Dle pøipravované legislativy k odpadùm je vytøídìnost separovaných
odpadù v obci zatím nedostaèující. Pokud by nedošlo ke zmìnì, znamenalo by to v budoucích letech velké zvyšování poplatku za ukládání odpadu na skládku. Skokovému zvyšování
poplatku za skládkování komunálního odpadu lze zamezit jednak snížením jeho produkce a
dále vìtším tøídìním, díky kterému se zapojí motivaèní sleva na poplatek za uložení odpadu.
V budoucích letech budou zákonem stanovena pevná procenta vytøídìného odpadu, pøi kterých bude možné žádat o snížení poplatku za uložení na skládku. Procento vytøídìnosti bude
tøeba postupnì v pøíštích letech zvyšovat, aby nemusel být zvyšován poplatek za popelnice
pro obèany.
Vzhledem k problémùm u kontejnerù na plasty a papír pøi hlavní silnici v obci, kdy jsou odpady ukládány i cizími obèany a tím dochází k pøeplòování sbìrných hnízd, byla diskutována
zmìna i v této oblasti. Po jednání s SOP a.s. byla jako nejlepší alternativa navržena možnost
zavedení tøídìného sbìru plastù a papíru dùm od domu, tedy pøidání popelnic na plasty a
papír pøímo obèanùm do domácností. Uvedený systém již v nìkolika obcích a mìstech v okolí
funguje a procento vytøídìného odpadu významnì narostlo. Zároveò se zruší kontejnery na
plasty a papír na tøech sbìrných místech z pìti, kde jsou kontejnery využívány pøevážnì cizími
obyvateli. Naši obèané budou mít možnost odebrat si zdarma popelnice o velikosti 240 l na
plast a papír, které jim budou sváženy 1x mìsíènì. Vzhledem k tomu, že popelnice jsou dostateènì velké (objemem odpovídají 6-ti pytlùm na plasty, které se svážely dosud 1x za 14 dní),
nemìla by vznikat potøeba našich obèanù k ukládání plastù do sbìrných kontejnerù. V pøípadì navýšení procenta vytøídìného odpadu a dosažení zákonem daných procent vytøídìnosti
odpadu, by obec díky novému systému nemusela pøikroèit k výraznému zvýšení poplatku za
komunální odpad, jak jí bude úètováno s platností nového zákona. Novì bude v obci též fungovat svoz použitých kuchyòských olejù a tukù z domácností spoleènì se svozem bioodpadu.
Zastupitelé chápou jistý diskomfort mít doma 4 popelnice, ale stále je pro obèany lepší mít
více popelnic a zaèít více tøídit, než si nechat zvýšit poplatek za odvoz odpadu na obèana o
1000 Kè, což by ani tak neodpovídalo skuteèným nákladùm obce na svoz odpadu. Zastupitelé
se tedy snaží vyjít vstøíc, dodat popelnice zdarma a motivovat obèany k vìtšímu tøídìní, než
aby rovnou razantnì zvýšili poplatek za odvoz odpadu.
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Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje provedení zmìn v odpadovém hospodáøství obce
spoèívající v úpravì èetnosti svozu kontejnerù na separovaný odpad 1x za mìsíc a zrušení
kontejnerù na plast a papír na tøech sbìrných hnízdech v Øeèanech n. L. podél hlavní komunikace. Dále zmìnu smlouvy se SOP a.s. na sbìr olejù a individuální svoz papíru a plastu
dùm od domu 1x mìsíènì s tím, že obèanùm budou vydány zdarma popelnice na papír a
plasty v objemu 240 l. Zmìny budou provedeny nejdøíve od 1. 10. 2019.
Diskuse, rùzné
c) Pan Z. informoval o práci Obecní stráže v Øeèanech nad Labem za poslední pùlrok. Práce
Obecní stráže spoèívala pøedevším v preventivní èinnosti pro zajištìní veøejného poøádku v
obci, zejména se jednalo o domluvu špatnì parkujícím obèanùm obce podle dohodnutých
pravidel, upozoròování dìtí na nutnost nošení pøilby pøi jízdì na kole, hlídání a kontrola veøejného prostoru a obecního majetku. Upozornil na ohlášenou demonstraci, bìhem níž bude
Obecní stráž mít posílené hlídky a bude spolupracovat se státní policií.
Obecní strážníci budou novì vybaveni záznamovými kamerkami pro lepší dokumentaci øešených pøípadù a záležitostí.
Pan Tuèek podìkoval obèanùm za spolupráci s parkováním vozidel, zejména v ulici Spálená.
Pan Matoušek se dotazoval na zastavování dìtí z auta pomocí praporkù. Pan Z. sdìlil, že nic
takového obecní stráž nedìlá a takto nepostupuje, zmiòované praporky ani nevlastní.
d) Pøedsedající vyzvala opìtovnì zastupitele Ing. Petra Matouška k navrácení podkladù pro
práci výboru pro životní prostøedí, které mu pøedala na ustavujícím zastupitelstvu paní Hana
Popková. Paní Vanèurová si vyžádala schválení termínu splnìní tohoto úkolu panem Matouškem, neboť byl již nìkolikrát k odevzdání dokumentace vyzván a neuèinil tak.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. vyzývá zastupitele Ing. Petra Matouška k vrácení zapùjèené složky s dokumentací výboru životního prostøedí, která mu byla poskytnuta na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce a dosud po nìkolika výzvách nevrácena. Kompletní složka
bude vrácena nejpozdìji do 4. 7. 2019 na podatelnu Obecního úøadu.

Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 7/2019 ze dne 17. 7. 2019
Rozhodnutí o výbìru dodavatele stavby: „Výstavba chodníku podél ul. 1. máje ke sportovišti“ dle elektronického zadávacího øízení vyvìšeného na profilu zadavatele
Pøedsedající dále informovala pøítomné o probìhlém výbìrovém øízení na stavbu nového
chodníku podél ulice 1. máje ke sportovištím, které bylo vyhlášeno a vyhodnoceno elektronicky, povìøenou osobou Ing. Bárty. Podmínky výbìrového øízení byly uvedené na profilu zadavatele. Do tohoto výbìrového øízení se pøihlásila pouze jedna firma a po vyhodnocení podané
pøihlášky a dokumentace bylo doporuèeno vybrat tuto firmu pro realizaci stavby.
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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Ing. Matoušek se ptal na èástku uvedenou v podané nabídce, Mgr. Tuèek mu pøesnou èástku
vyhledal a pøedal.
Na tuto stavbu již obec má pøíslib na poskytnutí dotace.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje výsledek posouzení a hodnocení nabídek zadavatelem na veøejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Výstavba
chodníku podél ul. 1.máje ke sportovišti“.
OZ souhlasí s uzavøením smlouvy o dílo na veøejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce s názvem: „Výstavba chodníku podél ul. 1.máje ke sportovišti“ s dodavatelem, jehož
nabídka byla ekonomicky nejvýhodnìjší dle výše nabídkové ceny v Kè bez DPH a to MIROS
Pardubice a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradištì, IÈO: 27523934 za cenu díla 2 100
679,98 Kè bez DPH a 2 541 822,78 Kè vèetnì DPH. Zastupitelstvo obce povìøuje starostku
obce k podpisu smlouvy na tuto veøejnou zakázku.
Rozhodnutí o výbìru dodavatele stavby: „Øeèany nad Labem – Rekonstrukce MK Labìtínul. Na Raèanech a Obráncù míru“ dle elektronického zadávacího øízení vyvìšeného na profilu zadavatele
V tomto bodu bylo projednáno další probìhlé výbìrové øízení, tentokrát na rekonstrukci místních
komunikací v Labìtínì. Prùbìh a vyhodnocení tohoto výbìrového øízení byl stejný jako v pøedchozím bodì a povìøenou osobou byl taktéž Ing. Bárta.
Do tohoto výbìrového øízení se pøihlásilo celkem 6 firem, doporuèeno bylo vybrat nabídku od
firmy Swietelsky stavební s.r.o., která podala nejnižší nabídku a splnila další podmínky stanovené
zadávacím øízením.
Dotace na tuto stavbu poskytnuta nebyla, obec je vedena v seznamu náhradníku. V rozpoètu obec
poèítala s realizací i bez poskytnutí dotace.
Pro obì uvedené stavby platí termín pøedání staveništì a zahájení stavby nejpozdìji do 31. 8. 2019.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje výsledek posouzení a hodnocení nabídek zadavatelem na veøejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce
místních komunikací v Labìtínì“.
OZ souhlasí s uzavøením smlouvy o dílo na veøejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce s názvem: „Rekonstrukce místních komunikací v Labìtínì“ s dodavatelem, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnìjší dle výše nabídkové ceny v Kè bez DPH a to SWIETELSKY stavební s.r.o., odštìpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Tovární 209, 53701 Chrudim,
IÈO: 48035599 za cenu díla 3 720 569,40 Kè bez DPH a 4 501 889,00 Kè vèetnì DPH.
Zastupitelstvo obce povìøuje starostku obce k podpisu smlouvy na tuto veøejnou zakázku.
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Zakoupení dvojhoupaèky na dìtské høištì v Labìtínì
Dále paní starostka seznámila všechny pøítomné se stavem pùvodní døevìné dvojhoupaèky,
která musela být z dùvodu havarijního stavu odstranìna. Mezi zastupiteli probìhla mailová
komunikace o nákupu nové kovové dvojhoupaèky na místo pùvodní již neopravitelné a bylo
odsouhlaseno její zakoupení. Nákup a instalaci tohoto prvku bylo nutné realizovat co nejdøíve
vzhledem k navazující realizaci nových dopadových ploch na tomto dìtském høišti.
Postup byl konzultován a posouzen výborem pro sport.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje nákup øetìzové celokovové dvojhoupaèky se
sedátky a montáží za cenu 31 082 Kè na dìtské høištì v Labìtínì.
Realizace dopadových ploch na dìtském høišti v Labìtínì
K dìtskému høišti v Labìtínì se dále projednávala realizace nových dopadových ploch. K
posouzení byly celkem nabídky od tøí firem, u jedné firmy byly nabídky dvì pro rùzné barvy
dopadové plochy. Sportovním výborem byla doporuèena nabídka na èervenou dopadovou
plochu za cenu 680 231 Kè vèetnì spodní stavby.
Schválené usnesení:
Zhotovení pryžových dopadových ploch vèetnì spodní stavby u dìtského høištì v Labìtínì
za cenu 680 231 Kè vèetnì DPH v barvì cihlovì èervené.
Diskuse, rùzné
a)
Pøedsedající pøeèetla podìkování od øeditele Národního høebèína Kladruby nad
Labem za spolupráci obce a podporu obèanù pro zaøazení høebèína na seznam
památek UNESCO. Paní starostka dále informovala o tom, že s tímto rozhodnutím
bude úzce souviset i plánovaná oprava mostu pøes Labe na Kladruby nad Labem
a sdìlila všem pøítomných dosud všechny dostupné a známé informace k této
plánované rekonstrukci.
f)
Pan O. za rybáøskou stráž informoval o situaci s kempováním cizích rybáøù podél
Labe v naší obci. Podle jeho zjištìní je situace již neúnosná, rybáøi si kempují,
kde chtìjí a zanechávají po sobì nepoøádek a zneèišťují okolí bøehu Labe. Zneèiš
ťování veøejného prostranství je tøeba zamezit a celá situace bude dále projedná
na s Obecní stráží a poøádkovým výborem.
g)
Paní D. informovala o skuteènostech ohlednì spoleènosti Mangan Chvaletice a její
pøipravované èinnosti. Následovala diskuze shrnující dosud probìhlá jednání,
získané informace, resp. dosud nezískané odpovìdi na otázky ze strany paní sta
rostky a obèanù obce.
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Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 8/2019 ze dne 21. 8. 2019
Oplechování izolace potrubí na ÈOV
Paní starostka informovala všechny pøítomné o cenové nabídce pro oplechování izolací vybraných armatur, kolen a potrubí ÈOV v Øeèanech nad Labem. Nabídka je od firmy pana Kárníka
s termínem realizace øíjen èi listopad 2019. Dle názoru pana Køivky je cenová nabídka odpovídající rozsahu prací a doporuèil ji tedy ke schválení.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje provedení oplechování izolací potrubí, kolen a
armatur na ÈOV v Øeèanech nad Labem za cenu 98 800 Kè bez DPH od firmy Støechmont
Kárník s.r.o., Vápno.
Dopravní znaèení v obci
Pøedsedající dále informovala o øešení vzniklých kolizních situací v dopravì v obci (dvì autohavárie). Upozornila na to, že v nìkterých místech v obci není dopravní znaèení kompletní, kdy napø. chybí oznaèení hlavní komunikace a je pouze dej pøednost v jízdì èi stopka
pøed køižovatkou u napojující se komunikace. Tam, kde není dopravní znaèení žádné, platí
automaticky pøednost zprava. Pro odstranìní nejistot by byla vhodná kontrola dopravního
znaèení a vytipování ulic, kde z místních znalostí vyplývá jistá dopravní zvyklost. Po kontrole
dopravního znaèení bude tøeba nìkterá místa osadit chybìjící dopravní znaèkou, èi v místních
èástech ménì frekventovaných, navrhnout pouze pravidlo pøednosti zprava a znaèky odstranit. Je tøeba brát ohled na místní znalost, aby nedocházelo zmìnou znaèení ke zbyteènému
znejistìní úèastníkù provozu, a souèasnì zvážit výši finanèního zatížení obce z návrhu nového
dopravního znaèení. Návrh øešení by mìl posoudit poøádkový výbor.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. povìøuje Poøádkový výbor obce k podání návrhu na úpravu
èi doplnìní dopravního znaèení v obci v termínu do 11. 9. 2019.
Úplný výèet bodù z jednání zastupitelstva obce najdete na webových stránkách obce.
Zde byly redakcí vybrány jen nejdùležitìjší body.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Èerná skládka
Obecní úøad upozoròuje obèany, že žádný odpad nesmí být ukládán jinde než na místech
k tomu urèených (barevné kontejnery na tøídìný odpad, sbìrné dvory).
Vše, co je uloženo mimo vyhrazená místa, je nepovolená èerná skládka, která je v rozporu
s øádnou péèí o životní prostøedí.
Takováto èerná skládka se stavebním a jiným odpadem se momentálnì nachází v Labìtínì
v blízkosti místa, kde se pálí èarodìjnice. Obec chce prostor osázet novými stromy, skládku
tedy na své náklady odstraní, ale pokud by se situace opakovala, budeme nuceni pøistoupit
k pøestupkovému øízení.
Stoèné pro rok 2019
Obecní úøad upozoròuje obèany, že v øíjnu se platí stoèné pro rok 2019 ve výši 920,- Kè
na osobu, v pøípadì firem 22,86 Kè/m3 + 15 % DPH spotøebované vody. Stoèné je splatné do
31.10.2019, po tomto termínu bude úètováno penále.
Poplatek lze uhradit následovnì:
1. V hotovosti na obecním úøadu v úøední dny, tj. pondìlí a støeda 8 – 12, 13 – 17 hod.
2. Bezhotovostní platbou na úèet è. 1205435379/0800, variabilní symbol 2321xxxxx
(první dvì x: 01=Øeèany nebo 02=Labìtín; následující 3x pro è.p. domu.
Napø.: - v Øeèanech è.p. 333 bude tvar VS 232101333, pro è.p. 92 bude tvar VS 232101092
- v Labìtínì èp. 9 bude tvar VS 232102009
3. Platba složenkou na úèet è. 1205435379/0800, variabilní symbol 2321xxxx (jako u
bezhotovostní platby)

Pøipravované akce
12. 10.
12. 10.
12. 10.
28. 11.
30. 11.

Vítání obèánkù
Posvícenská zábava v hostinci U Koblihù v Øeèanech nad Labem
Posvícenská zábava v hostinci U Kurkù v Labìtínì
Beseda s paní Ing. Lenkou Gotthardovou na téma „Karel kníže Kinský“
od 17 hodin v hostinci U Kurkù v Labìtínì
Rozsvìcení vánoèního stromu v parku u kostela
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V NAŠÍ OBCI
Milí spoluobèané,
naše krajina je souèástí našeho života – tvoøí prostøedí, ve kterém žijeme, které nás obklopuje. Její stav pøedstavuje historické dìdictví pøedchozích generací a naší zodpovìdností je
udržet její kvalitu i pro generace budoucí.
Otázka stavu krajiny a pøedevším zemìdìlské pùdy se øeší po celé naší republice. Dostali
jsme se až do stavu, kdy pùda dostateènì nezadržuje vodu, která pøi deštích rychle odteèe.
Èeská krajina je dnes typická ohromnými bloky monokultur, jako jsou ty s kukuøicí èi øepkou.
Dochází ke scelování lánù a likvidaci malých zemìdìlcù. Pøes 92 % území Èeska je postiženo
zemìdìlským suchem, a tak stát poskytuje celou øadu dotací na omezení následkù sucha.
Jen z ministerstva zemìdìlství šlo na sucho za posledních 5 let pøes 29 miliard korun. Avšak
stav krajiny se neustále zhoršuje. Pìstujeme plodiny pro energetické využití, místo abychom
produkovali potraviny a byli potravinovì sobìstaèní. Pùda ztrácí svou pøirozenou biologickou
hodnotu a trpí vìtšinou i vodní erozí. Když znehodnotíte nemovitost, vidíte to hned – rozbitá
okna, protékající støecha atd. Pùda má nevýhodu, že na ní to plundrování dlouho není vidìt.
A když vidìt je, je už skoro pozdì…
I v naší obci jste si jistì všimli, že muselo být vykáceno nìkolik stromù. Nìkteré vzrostlé
uschly, do pár se pustil kùrovec. V Labìtínì bylo mnoho stromù znièeno vandaly, kteøí je
polámali èi vytrhali. A to je tøeba napravit stejnì tak, jako podporovat malé zemìdìlce, kteøí
budou s naší krajinou zacházet obezøetnìji, budou dodržovat osevní plány a pravidla hospodaøení. Myslím, že každý z nás si radìji koupí plodiny u nás vypìstované, než ty z velkých
hypermarketù dovezené odkudkoli. A to je výzva i pro naše lokální zemìdìlce, kteøí se zabývají
rostlinnou èi živoèišnou výrobou, a že jich tu nemáme málo. Pokud víte o nìèem, jak bychom
si mohli vyjít vstøíc, ráda si s vámi o této problematice popovídám. Je tøeba se vzájemnì
podporovat tak, aby byla spokojenost jak na stranì našich obèanù, krajiny, tak i zemìdìlcù.
Naše obec je taktéž majitelem nìkolika polností, proto si musíme uvìdomit, že krajina
slouží primárnì k udržitelnosti života, ne k ekonomickému využití. Naším cílem je proto zadržet v krajinì vodu a chránit úrodnou pùdu. Voda je strategická surovina, s tím je tøeba k
ní i pøistupovat.
Níže vám proto pøedstavím opatøení, která budeme v naší obci postupnì realizovat:
1) Nalezení vhodných cest v polích a jejich zatravnìní – rozdìlení lánù polí
Zmapujeme pùvodní cesty, které jsou dnes zorány a staly se souèástí zemìdìlských pùdních blokù. Provedeme jejich geodetické vytyèení a zatravnìní. Sami si urèitì vzpomínáte,
že pøed 20 – 30 lety byly mezi jednotlivými pùdními bloky cesty, po kterých jste chodili na
procházku a které sloužily jako spojnice mezi urèitými územími. Kolem tìchto cest chceme
vytvoøit zatravnìné protierozní pásy a osadit je stromy. Budou vhodné pro pìší i cyklisty.
Samozøejmì cesty budou upraveny tak, aby nebyl problém pøejet je zemìdìlskou technikou,
proto i pro zemìdìlce bude tato zmìna schùdná. Zemìdìlci pøitom cesta po zatravnìní nevypadne z obdìlávané plochy, jen je v ní zmìnìna kultura na travní porost. A tento porost si
mùže zaøadit do greeningu, který potøebuje pro èerpání dotací AGROENVIRO.
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2) Za každého obèánka zasadíme strom
Novì vzniklé cesty, které vzniknou po pozemkových úpravách, ale i na lesní pozemky, ve
kterých osazení stromovím chybí, postupnì zalesníme. Pro naše obèánky bychom chtìli zavést novou tradici – každoroèní podzimní sázení stromù, kdy by si rodièe mohli zasadit strom
za své narozené dítì. Péèe o takto zasázené stromy bude sice na obci, ale pokud chceme v
našich dìtech pìstovat lásku k životnímu prostøedí a naší krajinì, uvítáme, když se o strom
bude starat i rodina. U každého stromu mùže být i tabulka se jménem obèánka, za kterého
byl strom zasazen. I naše malé dìti nám jednou vyrostou a pod tímto stromem mohou mnoho
zažít. Od první lásky, které svùj strom budou chtít ukázat, èi sem jen tak procházkou zajít a
zavzpomínat si, jaké to bylo, když jeho rodièe strom sázeli. Tento okamžik si budou pamatovat
jen z fotografií, ale vždy jim bude jejich rodièe a uvítání na svìt pøipomínat. Každý si z dané
situace vezme to, co se mu bude líbit. Pokud o to bude zájem a podaøí se nám zrealizovat
komplexní pozemkové úpravy, bude to jedna z vìcí, které rádi novì zavedeme.
3) Pøivadìè vody
Spoleènì s rybáøi øešíme nedostatek vody v našich rybnících. Jako nejjednodušší a nejpøirozenìjší formu, jak dostat vodu zpìt do soustavy, vidíme možnost obnovení starých ramen
Labe. Došlo by ke znovu propojení Labe a slepého ramene v Labìtínì, u ul. K Labi, k vytvoøení
potoku, který toto slepé rameno Labe dále propojí s Labeckým rybníkem a tím pøirozenì po
svém toku naplní a popožene vodu do celé soustavy pìti rybníkù. I toto opatøení budeme
navrhovat jako souèást komplexních pozemkových úprav, které øeší i vodní hospodáøství.
4) Instalace nádrží na dešťovou vodu
Obec zakoupí nádrže na vodu, do kterých svede okapy z obecních budov. Tuto vodu budeme dále využívat na zálivku kvìtin a stromù, které jsme v obci vysázeli a chystáme se vysadit.
Hospodaøení s dešťovou vodou bude do budoucna dùležité a spad vody z velkých ploch støech
se dá urèitì dobøe využít.
5) Zalesnìní lesních pozemkù, které jsou z èásti rozorány
Kontrolou pozemkù v obci jsme zjistili, že byly rozorány i nìkteré èásti lesních pozemkù. Ty
bude muset obec nechat znovu geodeticky vytyèit a zalesnit. Týká se to pøedevším pozemkù
u Labe, na konci Labìtína.
6) Zeleò v obci – kvìtnaté louky, záhony
Do budoucna poèítáme s výsadbou semene kvìtnaté louky na pøíkopech a mezích v extravilánu obce, kde nebude muset docházet k èastému sekání pøíkopù a kvìty budou naše meze
a pøíkopy zdobit tak, jako tomu bylo pøed více než tøiceti lety. Uvnitø obce budeme postupnì
vysazovat kvìtiny a keøe, aby se nejen zkulturnilo prostøedí, ale také bylo více zelenì kolem
nás.
7) Komplexní pozemkové úpravy a pøístup k zemìdìlským pozemkùm mimo intravilán obce.
Nìkterá opatøení, která jsou uvedena výše, mùžeme zaèít realizovat sami a postupnì, s
nìkterými musíme vyèkat na komplexní pozemkové úpravy, které vyvolá naše obec a majitelé
zemìdìlských pozemkù v obci. Stát je poté celé financuje a zaøizuje. První jednání o komplexních pozemkových úpravách by mìlo být do konce tohoto roku. Již máme pøipravené
seznamy majitelù pozemkù zemìdìlské pùdy a pokud se nám podaøí dosáhnout nutného
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podílu souhlasù s pozemkovými úpravami, budeme o nì moci zažádat. O veøejných jednáních
budete informováni rozhlasem.
8) Oprava èistièky odpadních vod – vypouštíme kvalitnì pøeèištìné vody
Významným krokem, který již máme letos za sebou, je oprava èistièky odpadních vod. S
potìšením vám mohu oznámit, že pravidelné rozbory pøeèištìné odpadní vody vypouštìné do
vodního toku Labe, vycházejí na výbornou. Ani jsme nepøedpokládali, že se úpravou technologie dosáhne tak pozitivních výsledkù. Níže uvádím, jaké hodnoty máme povolené a jakých
skuteènì dosahujeme:

Zaèátkem záøí se nám nahlásila kontrola Èeské inspekce životního prostøedí, která se o naší
rekonstrukci èistièky dozvìdìla a chtìla si ovìøit, že u nás vše v poøádku funguje. K naší velké
spokojenosti jsme dostali potvrzení z kontroly, že naše obec postupuje dle všech zákonných
norem a øádnì plní povinnosti, které nám byly uloženy rozhodnutím o vypouštìní odpadních
vod. Kontrolory zaujalo, jak efektivnì co do finanèního rámce i co do faktického stavu jsme
rekonstrukci provedli. Jejich pochvala pro nás byla velkou odmìnou za práci, kterou na celém
procesu vykonalo mnoho lidí.
Vytyèili jsme si nemalé cíle, ale protože jenom na nás záleží, jak bude naše krajina do
budoucna vypadat, pustíme se do zmìn rádi. Hodnì se mluví o tom, že by se krajina mìla
obnovovat, že by mìla umìt zadržet více vody, že by drahocenná pùda vytváøená stovky let
nemìla být odplavována a odnášena vìtrem. Nechceme jen mluvit, ale hlavnì zaèít konat,
proto jsem si dovolila otázku životního prostøedí v naší obci vzít na sebe a vytvoøit koncept,
kterým kus naší pøírody zaèneme mìnit k lepšímu.
Michaela Matoušková, starostka obce
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PŘEDNOST ZPRAVA
Vlastnit øidièský prùkaz je dnes témìø pro každého dospìlého stejnì samozøejmé, jako
jezdit na kole nebo umìt plavat. Ale ruku na srdce – známe opravdu dobøe dopravní pøedpisy?
Víme tøeba, jak správnì projet køižovatkou?
V naší obci se bìhem letních prázdnin staly dvì dopravní nehody, a tak si pøipomeneme
základní a jednoduché pravidlo pøednosti vozidel pøijíždìjících zprava. Vìtšina køižovatek ve
mìstech je dnes øízena svìtelnými signály nebo dopravními znaèkami, které urèují, v jakém
poøadí vozidla køižovatkou projedou, a vlastnì tak øeší dopravní situaci za nás. Tam, kde žádné
takové oznaèení není, je tøeba se zamyslet nad tím, kdo má pøednost. Stává se, že øidiè mylnì
pøedpokládá, že pøednost má ten, kdo jede rovnì nebo po širší silnici. Omyl, který mùže mít
tragické následky. Pokud není køižovatka znaèena dopravními znaèkami, platí automaticky pøednost zprava. Proto si pravidlo pravé ruky pøipomeneme.
Nejen naše obec se potýká s problémem dopravního znaèení. Aè bychom samozøejmì chtìli
mít všechny køižovatky pøehlednì oznaèené, a minimalizovat tak riziko dopravní nehody, znamenalo by to pro obec nemalé finanèní náklady. Nehledì na to, že to zákon nepøikazuje právì proto,
že v takových pøípadech myslí na pøednost zprava. Tady už potom záleží na každém øidièi, aby
respektoval pravidla silnièního provozu a neohrozil pøi jízdì sebe ani ostatní. Bìhem záøí poøádkový výbor obce monitoroval situaci dopravního znaèení v naší obci a navrhnul zastupitelstvu
obce vhodné øešení buï doplnìním dopravního znaèení nebo naopak jeho odstranìním. Dbejte
proto prosím na zvýšenou bezpeènost, neboť je možné, že vámi dobøe známá køižovatka doznala
èi dozná úprav. Budeme se však snažit, aby bylo zmìn co nejménì a aby respektovaly místní
zvyklosti. Níže pøikládáme pár obrázkù, které demonstrují situace silnièního provozu a mohou
vám ozøejmit, kdo má pøednost v té které konkrétní dopravní situaci.
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OBECNÉ ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ
TLAKOVÉ A GRAVITAČNÍ KANALIZACE
Vzhledem ke zvýšenému poètu oprav tlakové a gravitaèní kanalizace pøipomínáme našim obèanùm
používajícím kanalizaci obecné zásady jejího užívání:
• Èerpací šachta je urèena pouze pro splaškové vody z domácností (koupelny, kuchynì a WC).
V žádném pøípadì nelze do èerpací šachty svádìt dešťové vody, tukové vody, odpady z hospodáøských
budov, ropné látky, barvy, øedidla, jedy, pesticidy, omamné látky, žíraviny, hoølavé a výbušné látky apod.
• Rovnìž je tøeba zamezit možnosti vniknutí písku, hlíny, textilií, kovù, skla, dámských hygienických
potøeb, jednorázových plen a vlhèených ubrouskù do èerpací šachty.
• V žádném pøípadì nelze vhazovat do èerpací šachty rùzný odpad po otevøení jejího poklopu
a manipulovat se zaøízením uvnitø èerpací šachty (kulový kohout, èerpadlo, snímaèe hladin, kabely
v pøípadì tlakové kanalizace).
Obecní úøad pøipomíná, že v pøípadì zjištìní, že kanalizace nebyla použita dle výše uvedených
pravidel, je obec oprávnìna požadovat náhradu výdajù za její opravy.
V letošním roce prošla naše ÈOV rozsáhlou a finanènì nákladnou rekonstrukcí. Dìkujeme všem
spoluobèanùm, že dodržují výše uvedená pravidla užívání a snižují tím riziko dalších oprav.
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PREVENCE POŽÁRNÍ OCHRANY
CHRAŇTE DOMOV I SEBE
Vážení obyvatelé rodinných domù a bytù,
oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký poèet požárù v domácnostech, které
mají tragické následky. Každý rok dochází k více než tisícovce požárù v obytných budovách, kde umírají
desítky lidí a stovky jich jsou zranìny. Mìli byste si uvìdomit, že odpovìdnost za své chování a technické zabezpeèení svých domovù proti požáru nesete pouze vy sami.
Aby k tìmto požárùm, ani ke zranìním a úmrtím nedocházelo, dodržujte toto
BEZPEÈNOSTNÍ DESATERO:
1. ÈTÌTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotøebièe v souladu s prùvodní dokumentací výrobce.
2. HLÍDEJTE OTEVØENÝ OHEÒ
Nenechávejte bez dozoru otevøený plamen svíèek, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost pøi vaøení.
3. POZOR NA CIGARETY
Pøi kouøení a odhazování nedopalkù do odpadkových košù nedopalky vždy dokonale uhaste.
4. KONTROLA KOMÍNÙ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.
5. TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hoølavé látky, popel ukládejte do nehoølavé nádoby.
6. POUÈTE SVÉ DÌTI
Dejte z dosahu dìtí zápalky, zapalovaèe, vysvìtlete jim nebezpeèí vzniku požáru.
7. VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásièe požáru, vybavte domácnost hasicími spreji a pøenosnými hasicími pøístroji.
8. UDRŽUJTE V POØÁDKU UZÁVÌRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínaèe elektrického proudu, uzávìry vody a plynu musejí být øádnì oznaèené a pøístupné.
9. KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAØÍZENÍ
Kontrolujte pravidelnì stav spotøebièù a šòùrových vedení.
10. UDRŽUJTE PRÙCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTÌ
V pøípadì požáru oceníte, že budete moci z hoøícího domu rychle utéct a zachránit èleny rodiny.

Hasièský záchranný sbor Pardubického kraje
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ZMĚNA SYSTÉMU ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI
Vážení spoluobèané,
chtìli bychom vás touto cestou informovat o chystaných zmìnách v hospodaøení obce s
komunálním a tøídìným odpadem, které jsme nuceni provést v souvislosti s pøipravovanou
novelou zákona o odpadech. Nový zákon navrhuje od 1.1.2020 postupnì navyšovat poplatek za uložení odpadu na skládku ze souèasných 500 Kè za tunu až na 1850 Kè za tunu v
roce 2029. Tento nárùst má motivovat obce k lepšímu tøídìní odpadu tzv. tøídící slevou ze
skládkového poplatku – tam, kde se bude tøídit poctivì, mohou obce plánovaný rùst ceny
za ukládání odpadu omezit.
Zjišťovali jsme, jak je na tom s tøídìním naše obec, a výsledek bohužel není uspokojivý – v
souèasné dobì vytøídíme pouze 34 % odpadu, což na slevu rozhodnì nestaèí. Pokud se toto
èíslo nezvýší a my nesplníme zákonem stanovená procenta vytøídìného odpadu, bude nutné
navýšit poplatek za komunální odpad ze souèasných 500 Kè na 1000 Kè za osobu (tato
èástka by ani tak neodpovídala skuteèným nákladùm obce na svoz odpadu, kdy v souèasné
dobì obec za každého obèana doplácí témìø 500 Kè z obecního rozpoètu). Tomu chceme
samozøejmì pøedejít a poplatek nám nezvyšovat, proto jsme hledali zpùsob, jak vám umožnit
lépe a více tøídit. Jako nejlepší øešení se ukázalo zavést tøídìní odpadù pøímo dùm od domu
poskytnutím popelnic na papír a plasty. V prùbìhu prosince budete tedy mít možnost odebrat si do každé domácnosti ZDARMA popelnice na tøídìný odpad o objemu 240 l – modrou
na papír a žlutou na plasty. Uvedený systém již v nìkolika mìstech a obcích v okolí funguje
a procento vytøídìného odpadu výraznì narostlo. Samozøejmì si uvìdomujeme, že mít doma
ètyøi popelnice není pøíliš komfortní, ale dle našeho názoru je to stále lepší než platit vyšší
poplatek za odvoz odpadu.
Modré a žluté popelnice budou vyváženy 1x mìsíènì. Pytlový sbìr plastù, který nyní probíhá 1x za 14 dní, bude zrušen, neboť ho plnì nahradí svoz nových popelnic. Svoz komunálního
odpadu (èerné popelnice) a bioodpadu (hnìdé popelnice) zùstane beze zmìn. Nový svozový
kalendáø bude souèástí prosincového zpravodaje.
Pøi kontrole nakládání s odpady bylo dále zjištìno, že barevné kontejnery na tøídìný odpad
podél hlavních komunikací využívají i cizí obèané a firmy, což je v rozporu s místní vyhláškou.
Tyto kontejnery jsou urèeny pouze pro obèany obce a nesmí sloužit ani k ukládání odpadù
vznikajících v rámci podnikatelské èinnosti. Místní podnikatelské subjekty jsou dle zákona o
odpadech povinny zajistit si zpìtný odbìr odpadù na vlastní náklady. Nevidíme také dùvod,
proè byste právì vy, obèané naší obce, mìli platit více penìz za to, že na naše sbìrná místa
ukládají odpad cizí obèané pøi prùjezdu naší obcí.
S ohledem na tuto skuteènost zastupitelstvo obce rozhodlo odstranit èást sbìrných míst.
Sbìrné místo pøed hospodou U Koblihù v ulici 1. máje bude zrušeno zcela (i s ohledem na
novì budovaný chodník), vedle obchodu s ovocem a zeleninou v ulici Obráncù míru a v lokalitì Za Borkem pod nadjezdem budou zrušeny kontejnery na plast a papír, které nahradí právì
18
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popelnice distribuované obèanùm domù.
Naopak bychom rádi pøidali další šedé kontejnery na kovy a novì chceme zavést svoz
použitých kuchyòských olejù a tukù – ty by mìly být vyváženy spoleènì s bioodpadem (toto
bude ještì upøesnìno).
V neposlední øadì pøipomínáme obèanùm, že v obci se nacházejí dvì sbìrná místa pro
textil a hraèky (bílé kontejnery u Jitøenky a v Labìtínì pøed bývalou prodejnou), nìkolikrát
do roka probíhá sbìr použitého obleèení pro Diakonii Broumov a k dispozici jsou sbìrné
dvory. Takto se mùžeme zbavit nepotøebných vìcí, aniž bychom je vyhazovali do popelnice
na komunální odpad.
Vìøíme, že každý z vás bude k tøídìní odpadu pøistupovat zodpovìdnì a spoleènì se nám
podaøí šetøit nejen životní prostøedí, ale i svoji penìženku.
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NOVÝ POVRCH NA DĚTSKÉM HŘIŠTI V LABĚTÍNĚ
Na konci prázdnin probìhla úprava plochy dìtského høištì v Labìtínì – písek byl nahrazen
umìlým bezpeènostním povrchem SmarSoft. Ten je vyroben z extrémnì trvanlivých polymerù, snese trvalé zatížení obuvi a splòuje nároky uživatelù za všech klimatických podmínek.
Jeho životnost dosahuje 10 až 15 let.
Aby nám nový povrch tak dlouho a dobøe sloužil, je však tøeba dodržovat jistá pravidla pøi
jeho užívání. Platí zde zejména tato omezení a zákazy:
• Zákaz používání kol, kolobìžek, koleèkových bruslí apod. na povrchu dopadové plochy.
• Zákaz vjezdu všech vozidel.
• Zákaz používání chemických prostøedkù, olejù, paliv èi rozpouštìdel.
• Zákaz provozování ohòostrojù.
• Zákaz kouøení.
• Zákaz odhazování použitých žvýkaèek a jiných lepivých neèistot.
• Zákaz vstupu osob s tenkým podpatkem (tenèím než 2x2 cm) – mùže dojít k proražení povrchu.
• V zimním období platí zákaz solení èi užívání jiných posypových materiálù.
Vìøíme, že výše uvedená pravidla budete plnì respektovat. Všichni pøece chceme, aby
høištì bylo bezpeèným místem pro naše dìti.
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LÉTO V OBECNÍ KNIHOVNĚ
Kromì zakonèení projektu Už jsem ètenáø – Knížka pro prvòáèka, jímž bylo slavnostní
pasování prvòáèkù na ètenáøe, a projektu Pohádky do školky, o nichž jste se mohli doèíst v
minulém vydání Zpravodaje, se v knihovnì dìly i zmìny èásti vybavení. V druhé polovinì èervna byla totiž v obecní knihovnì nainstalována další èást nových regálù, tentokrát v oddìlení
beletrie a v oddìlení nauèné literatury. Na chodbì pøed knihovnou a v nauèném oddìlení bylo
rovnìž vymìnìno osvìtlení. Vìøíme, že díky tìmto zmìnám se bude ètenáøùm v knihovnì více
líbit a v zimním období s krátkými dny i lépe èíst.
V rámci Týdne knihoven, který bude na celostátní úrovni probíhat od 30. 9. do 6. øíjna, se
bude v úterý 1. øíjna od 13 hodin do 18 hodin v obecní knihovnì Øeèany nad Labem konat
výtvarné a hravé odpoledne. Tématem letošního Týdne knihoven je regionální historie. A proto
bude po celý Týden knihoven zároveò vystaveno i nìkolik úryvkù ze zápisù z obecních kronik.
Všichni malí i velcí zájemci jsou srdeènì zváni.
Na pátek 25. øíjna od 18 hodin se chystá Veèírek pro èarodìje i mudly, a jak název napovídá, tentokrát bude probíhat ve znamení Harryho Pottera. Zájemci obdrží další informace
v knihovnì.
Na ètvrtek 28. listopadu od 17 hodin v hostinci U Kurkù v Labìtínì bude ve spolupráci s
Klubem žen Labìtín pøipravena beseda s paní Ing. Lenkou Gotthardovou, CSc. na téma Karel
kníže Kinský. Na besedì si bude možné zakoupit knihu Liverpoolský triumf Karla knížete Kinského od autorky Kamily Pecherové. Beseda bude doplnìna promítáním na dataprojektoru.
Jsou pro vás pøipraveny tyto novinky:
nauèná literatura pro dospìlé
HORÁLEK, P. Dobytí jižního hvìzdnatého ráje. – cestopisné i astronomické putování po svìtì
LENDEROVÁ, M. K høíchu i k modlitbì. – postavení žen v 19. století
LENDEROVÁ, M. – JIRÁNEK, T. – MACKOVÁ, M. Z dìjin èeské každodennosti. – jak žili naši
pøedkové v 19. století
PRICE, M. – WALSH, K. Horniny a minerály. – atlas hornin a nerostù
beletrie pro dospìlé
BANNALEC, J. L. Bretaòské svìtlo. – detektivní román s komisaøem Dupinem
BOLAVÁ, A. Do tmy. – psychologický román, na který navazuje kniha Ke dnu
CHRISTIE, A. 3x Agatha. – tøi klasické detektivní romány v jednom
FORMÁNEK, J. Mluviti pravdu. – èeský román podle skuteèných událostí
GAFFNEYOVÁ, P. A teï už navždy. – historický román pro ženy
JACOBS, A. Venkovské sídlo. – zaèátek historické rodové ságy
KÖRNEROVÁ, H. M. Prosím vás, sestøièko… - první díl èeského románu z lékaøského prostøedí
LUSTIG, A. Dita Saxová. – váleèný román, školní èetba
MAY, P. Muž z ostrova Lewis. – kriminální román
MORNŠTAJNOVÁ, A. Tiché roky. – psychologický román
TØEŠTÍKOVÁ, R. Osm. – detektivní román
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beletrie pro dìti a mládež od 10 do 15 let
BLYTONOVÁ, E. Dvojèata Pat a Isabela. – další díl dobrodružných pøíbìhù z prostøedí
internátní školy
BREZINA, T. Klub záhad: noc oživlých mumií. – dobrodružné fantasy
BURDOVÁ, M. Syn pekel: v moci démonù. – pokraèování fantasy románu
KRISP, C. Podìska Ivy: zastavte ji nìkdo! – pokraèování fantasy románu
ORLEV, U. Ostrov v Ptaèí ulici. – váleèný román
beletrie pro dìti od 6 do 9 let
VÁLKOVÁ, V. Vznik ÈSR 1918. – historický pøíbìh
beletrie pro dìti od 3 do 6 let
COHENOVÁ, D. Popelka. – pohádka
LADA, J. Kocour Mikeš pøedstavuje Josefa Ladu. – øíkadla i pohádky s mnoha obrázky
známého autora a ilustrátora
LEHEÈKOVÁ, H. Co se dìje v Podpostelí. – pohádky
ŠALOUN, E. O skøítku Racochejlovi. – pohádky z veèerníèkù
nauèná literatura pro dìti a mládež
BIRMELIN, I. Morèe. – chovatelská pøíruèka o morèatech
FRISCH, O. von – Køeèek. – pøíruèka o chovu køeèkù
GERNHÄUSEROVÁ, S. Vše o lodích. – populárnì-nauèná publikace s otevíracími okénky
Matematika hrou. – populárnì-nauèná kniha nejen pro milovníky matematiky
Školní atlas svìta. – nové vydání aktuálního zobrazení svìta i jeho èástí
Èasopisy - v letošním roce nabízíme tato periodika:
pro dospìlé:
Burda Style – šití, pletení, Moje zemì – cestování po ÈR, F.O.O.D. – jídlo a recepty, Pìkné
bydlení – vybavení bytù, domù a zahrad, Receptáø – zahrádkáøství, jídlo, ruèní práce, známé
osobnosti, Naše krásná zahrada – pìstování rostlin, Rozmarýna – dekorace interiérù, ruèní
práce, Veèery pod lampou, Zlatá rùže, Zámecké lásky – sešitové romány, Moje psychologie –
lifestylový èasopis o pocitech vašich i ostatních lidí
Kromì výše zmínìných èasopisù jsou ètenáøùm k dispozici i loòská, pøípadnì starší vydání
tìchto titulù:
pro dospìlé:
Chip – novinky v poèítaèovém svìtì, d-Test – testy spotøebitelských zaøízení, Dùm a zahrada – bydlení a inspirace pro interiér i exteriér, Historická èervená knihovna – pøíbìhy lásky
známých osobností z historie, Kreativ (Praktická a moderní žena) – dekorace interiérù, ruèní
práce, Krimi Jedním dechem – kriminální pøípady podle skuteèných událostí z èeského prostøedí, Marianne – lifestylový èasopis, Marie Claire – lifestylový èasopis, Moje zdraví – o zdraví
a prevenci nemocí, Nápady pro mì – inspirace na chalupu, National Geographic – èlánky a
fotografie o pøírodì, Pøíroda – èlánky a fotografie z rùzných koutù svìta, Pøísnì tajné – literatura faktu o historických i nedávných událostech, Švadlenka – svìt patchworku, quiltingu
a šití, Tajemství vesmíru – novinky z oblasti astronomie, Verena - pletení, Burda kreativní
pletení, Zdraví – o zdraví a životním stylu, Zemì svìta – cestopis, Živá historie – populárnì
22
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nauèný èasopis o èeských i svìtových dìjinách, 5x krimi Stalo se – pøíbìhy podle skuteèných
kriminálních pøípadù
èasopisy pro dìti:
Auta – pøíhody Bleska McQeena a jeho kamarádù, Èasostroj – zábavná cesta do historie,
Ètyølístek – známý èeský komiks, Mateøídouška – od 7 let, Minecraft – èasopis na námìt poèítaèové hry, Kaèer Donald - komiks, Méïa Pusík – od 3 let, ABC – o modeláøství, rekordech a
zajímavostech, Rozmarýnka pro dìti – námìty na tvùrèí èinnost, Bravo – pro mládež, Bravo
Girl – pro mládež, Konì a høíbata – svìt koní, Tom a Jerry - komiks
Knihovna je pro vás otevøena:
Po: 15:00 – 19:00
St: 15:00 – 19:00
Èt: 7:00 – 12:00
Pá: 7:00 – 12:00
tel.: 466 932 693
e-mail: knihovna@recanynadlabem.cz
Obecní knihovna pøeje krásný podzim a povedený zaèátek nového školního roku.
Mgr. Šandová Kateøina
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VÝSTAVBA NÍZKOENERGETICKÝCH ŘADOVÝCH
RODINNÝCH DOMŮ V ŘEČANECH NAD LABEM
V ulici Karla Hynka Máchy probíhá výstavba zdìných
øadových rodinných domù, které budou plynule navazovat na stávající zástavbu rodinných domù. Projekt nabízí
moderní patrové øadové rodinné domy o celkové užitné
ploše 92 m2. Dispozice jednotlivých domù je øešena jako
4+kk s pøíslušenstvím, kdy v pøízemí je hlavní obývací
pokoj s kuchyní, zádveøí, chodba se schody do 1.patra,
technická místnost a WC, v 1.patøe jsou 3 ložnice, šatna,
koupelna spoleèná s WC a chodba. U nìkterých domù
je v pøízemí povoleno i vybudování drobné provozovny.
Ke každému domu patøí vlastní pozemek o výmìøe
cca 197-317 m2, pøed domem je na èásti pozemku zpevnìná plocha urèená jako pøístup do
domu a pro parkování, na zahradì bude vybudována terasa a pozemek bude oplocen. Stavební povolení bylo vydáno v 4/2019, v souèasné dobì probíhá realizace hrubé stavby – aktuálnì
se dokonèuje vyzdívka 1.patra domù a stropy.
Domy jsou založeny na železobetonových pasech, nosné zdivo i pøíèky jsou vyzdìné z
pórobetonu, støecha je plochá, okna i vstupní dveøe jsou 6ti komorové plastové s izolaèními
trojskly, podlahy jsou z keramické dlažby a vinylové, vytápìní bude realizováno podlahové.
Pro dokonèení domù jsou navrženy moderní standardy odpovídající trendùm souèasného
bydlení.
Jednotlivé domy je možné si rezervovat a následnì koupit kompletnì dokonèené, cena
domu èiní 3.999.470 Kè vèetnì DPH, u krajních domù s vìtším pozemkem pak 4.240.970 Kè.
Cena domu mùže být o 1.000.000 Kè snížena, pokud máte šikovné ruce nebo øemeslníky v
rodinì èi v okolí. Dùm je možné zakoupit jako rozestavìný a sami si ho dokonèíte. Vše si tak
udìláte sami dle svého vkusu a s nižšími náklady na dokonèení než dodavatelsky. V tomto
pøípadì bude ze strany prodávající spoleènosti kompletnì dokonèena hrubá stavba nemovitosti vèetnì oken, vnìjších dveøí, bude finálnì dokonèena støecha, fasáda vèetnì oplechování,
pøípojky inženýrských sítí, zpevnìné plochy a terénní úpravy a oplocení.
Velmi rádi Vám zodpovíme jakékoliv dotazy telefonicky a velmi rádi se s Vámi i osobnì
potkáme, abychom Vás mohli seznámit s podrobnostmi tohoto projektu. K financování koupì
øadových domù je zajištìno zvýhodnìné projektové financování, nabídku pøímo pro Vás Vám
pøipraví náš hypoteèní specialista.
Øadovky Øeèany s.r.o.
Kontaktní osoba: Jana Princová, tel: 774 870 979
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Dne 24.4. se dveøe naší školky otevøely pro všechny nové dìti, které se pøišly se svými rodièi podívat, kde si budou od záøí hrát, poznávat nové kamarády a uèit se spoustu zajímavých
vìcí. Kapacita školky se opìt naplnila na maximální možný poèet.
Naši pøedškoláci na jaøe absolvovali již tradièní pøedplavecký výcvik. Za svými prvními
plaveckými zkušenostmi jezdili pravidelnì každý ètvrtek do Kutné Hory.
Kdo by neznal pohádku „Princ Bajaja“. Tøída Sluníèek se za tím opravdickým vypravila na
Kunìtickou horu, kde se prohánìl na svém koni a vùbec mu nevadilo, že prší. Nám to náladu
taky nezkazilo. Od èeho máme pláštìnky? Pohádka byla moc hezká. Mohli jsme si vyzkoušet i
støelbu z katapultu a øemesla, která lidem pøinášela živobytí v døívìjších dobách.
Zaèátek èervna je tradiènì svátkem všech dìtí. U nás probìhl 3. èervna na zahradì MŠ.
Naše dìti zažily spoustu zábavy nejen na stanovištích, kde plnily rùzné úkoly, ale mohly si
zaskákat i na nafukovacím hradì, chytat bubliny z obøího bublifuku, zatanèit si veselé taneèky
a domù si odnést diplomy, medaile a drobné dáreèky. Souèástí sváteèního dne byly i sladkosti,
které dìti pøivítaly s nadšením.
Fajn park v Chlumci n.Cidlinou byl cílem našich Hvìzdièek 19. èervna. Dìti si prošly stezku
Hmyzákov, vidìly dinosaury, kteøí vypadali tak skuteènì, že se nìkteré dìti opravdu bály. Nakrmily oveèky a kozy, a protože byl nádherný letní den, mohly se probìhnout pod kytièkami s
osvìžující mlhovinou. Stihly si pohrát v minimìsteèku a také se projet vláèkem. Výlet našich
nejmenších se opravdu povedl.
Do naší školky zavítalo i tento rok kino. Tentokrát jsme se vypravili do vesmíru. Díky zajímavé projekci jsme jím byli obklopeni ze všech stran. Pøíbìh medvídka dìti tak zaujal, že místy
výskaly nadšením a tleskaly jeho kouskùm, které pøedvádìl ve svém stroji.
K závìru roku neodmyslitelnì patøí rozlouèení s pøedškoláky. Pøedstavení, které nacvièily
letošní dìti, bylo…no prostì úžasné. Zaèalo pohádkou Zlatovláska - malí herci se zhostili
svých rolí velmi zodpovìdnì. Následovalo pásmo básnièek a písnièek a vrcholným èíslem byla
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„Øeèanská spartakiáda“, která roztleskala úplnì všechny diváky. Nechybìly ani slzièky v oèích
rodièù, ale i uèitelek, které budou na svoje šikulky dlouho vzpomínat.
Do školy je jejich paní uèitelky doprovodily 2. záøí. Pøejeme dìtem hodnì úspìchù a nadšení
v plnìní školních povinností a budeme moc rádi, když se nám s nimi pøijdou brzy pochlubit.

Radka Kovaøíková, uèitelka MŠ
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ZPRÁVY ZE ZŠ
OSLAVY DNE DÌTÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINÌ
Ke Dni dìtí jsme pro žáky školní družiny pøipravili 31.5. tvoøivou dílnièku. Dìti si vyrobily
sloníky z nafukovacích balónkù. Dne 3. 6. se pak uskuteènil zábavný program. Pozvali jsme
do družinky paní Kratochvílovou ze Svinèan, která dìtem pøedvedla velice hezký program s
pejsky. Po programu žáky èekalo osvìžující pøekvapení.

Jiøina Andrlová

Výlet do IQLANDIE v Liberci
Ani vydatný liják po týdnech sucha
neodradil ráno 28. kvìtna žáky 4. tøídy a
5. A od výletu do zábavního a poznávacího centra IQLANDIA v Liberci. Pro vìtšinu
z nás to byla první návštìva tohoto jedineèného místa, kde jsme se mohli nejen
pouèit, ale i vyzkoušet na vlastní kùži
mnoho pokusù. Centrum je rozdìleno do
nìkolika poschodí, která skrývají tematicky ladìné instalace. V tìchto prostorách
jsme si mohli rozšíøit poznatky o vlastním tìle, otestovat si postøeh, sílu i fantazii. Dozvìdìli jsme se nìco více o vesmíru, pùsobení
elektrických sil nebo jsme zabloudili i do tajemného podzemí s krápníky. Nejvíce se dìtem
jistì líbila Science show – chemická laboratoø, kde vybraní jedinci asistovali pøi rùzných pokusech. Zábavy bylo na celé dopoledne i odpoledne pomìrnì dost a dìti si vše náramnì užily.
Renata Obešlová
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Den dìtí na pardubickém letišti
Jelikož se nám spoleèné výletování 4. tøídy a 5.A zalíbilo, vyrazili jsme
spoleènì 31. kvìtna na dìtský den na
pardubické letištì. Poèasí nám tentokrát
pøálo a my jsme se všichni tìšili na nabitý program. Každou školu èi školku si
na zaèátku vzal pod ochranná køídla jeden pracovník letištì. Mìli jsme štìstí na
pana nadpraporèíka, který se nám celé
dopoledne vìnoval a procházel s námi
všechna stanovištì. Na stanovištích byla
k vidìní letecká a pozemní technika,
zbranì, pøekážková dráha, støelba ze vzduchovky, prohlídka tanku, bojového umìní i cvièení
policejních psù. Nejvìtším zážitkem byl jistì pøelet gripenu a poté možnost vyfotografovat se
s panem pilotem. Unaveni, ale šťastni jsme se vrátili zpìt do školy.
Renata Obešlová

Orientaèní závod
Dne 25. èervna zorganizoval školní parlament další sportovní akci – orientaèní závod. Zúèastnili se ho všichni žáci 1. - 9. tøídy. Letošní roèník došlo k organizaèní zmìnì, žáci byli hodnoceni pouze za plnìní úkolù, nikoliv za výsledný èas. Všichni byli do družstev rozdìleni zcela
náhodnì - každý vedoucí družstva si svùj tým vylosoval. Pøes vìkovou rùznorodost jednotlivých soutìžících v družstvech
si žáci velmi hezky pomáhali.
Vedoucím vítìzného družstva byl Jan Vondrák (9.tø.),
jeho èlenové Oldøich Flieger
(1.tø.), Dominik Pyskatý (2.tø.),
Klára Jedlièková (3.tø.), Kristýna Vanèurová (4.tø.), Izabela
Polcová (5.tø.), Jan Køivka
(5.tø.), Hubert Køivka (6.tø.),
Adam Týè (7.tø), Anna Kasalová (8.tø.).

Kateøina Baèkovská, Hana Valentová
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Pasování prvòáèkù na ètenáøe
Na konci školního roku probìhlo na Obecním úøadì v Øeèanech nad Labem pasování
prvòáèkù na ètenáøe. Dìti se na tento den moc tìšily, hlavnì proto, že nevìdìly, co je èeká.
V záøí 2018 jsme je pøihlásili do projektu na podporu ètenáøské gramotnosti Už jsem ètenáø
– Knížka pro prvòáèka. Od listopadu do kvìtna dìti plnily úkoly, které jim zasílal Rytíø všech
písmenek. Také navštívily místní knihovnu. Paní knihovnice si s dìtmi povídala o knížkách,
èetla jim, hrála s nimi pohádku a na konci školního roku, kdy už žáci umìli všechna písmenka,
èetli zase na oplátku oni jí. Odmìnou za úspìšné absolvování projektu byla pro dìti knížka,
která byla napsána výhradnì pro prvòáèky. V letošním školním roce to byla knížka spisovatele
Miroslava Tvrze Kde se nosí krky. V zasedací místnosti obecního úøadu jim knížku, diplom a
písmenkové pexeso po slavnostním pasování pøedal Rytíø všech písmenek a Královna všech
knížek. Dìti mìly pìkný zážitek a Královnì slíbily, že v èetbì knih budou i nadále pokraèovat.

Marcela Banková
Výlet do Prahy
Dne 5.6. se na øeèanském nádraží sešla tøída 5.B s paní uèitelkou a paní zdravotnicí.
Všichni jsme si vzali poznávací kšiltovky a paní uèitelka nám dala náramky s telefonním
èíslem, kdyby se náhodou nìkdo ztratil.
V 8 hodin jsme nastoupili do vlaku a odjeli jsme smìrem do Prahy. Když jsme dojeli, tak
naše první zastávka byla na Václavském námìstí „pod ocasem“. Vidìli jsme Národní muzeum,
sochu sv. Václava a upoutala nás støíbrná pohyblivá socha.
Naše kroky dále smìøovaly do metra, kde jsme dostali jízdenky a èekaly nás první dìsivé
eskalátory (Ája se držela paní uèitelky jako klíštì). Paní uèitelka nás varovala, abychom si dali
pozor na své jízdenky, protože v metru byli pøísní revizoøi, kteøí nás z legrace nazývali skauty.
Vystoupili jsme na námìstí Míru a šli jsme se ubytovat do køesťanského domu mládeže u
svaté Ludmily. Tam jsme si vyšlápli do 5. patra, odlehèili jsme si batùžky a mohli vyrazit na
zaèátek našeho dobrodružství. Další jízda metrem nás dovedla do Valdštejnských zahrad, kde
sídlí SENÁT. Nejvíce se nám líbila umìle vytvoøená krápníková stìna s pøíšerkami.
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Po Valdštejnských zahradách jsme
si vyšlápli zámecké schody na Pražský
hrad. Museli jsme projít bezpeènostní
kontrolou a vyzvednout si vstupenky
na prohlídku. Pan prùvodce nás nejdøíve vzal do katedrály svatého Víta.
Prohlédli jsme si barevné sklenìné
mozaiky na oknech, hrobky Karla IV.
s rodinou i Jana Nepomuckého, kterého poznáme podle pìti hvìzd nad
hlavou a køížem v náruèi. Pan prùvodce nám také ukázal dveøe, zamèené
sedmi klíèi, za kterými jsou uloženy
pravé korunovaèní klenoty. Dále naše kroky smìøovaly do starého královského paláce, kde byl
nejhezèí Vladislavský sál.
Tady ovšem naše královská cesta ještì nekonèila. V bazilice svatého Jiøí jsme se chvíli
ochladili a dìti zkusily porovnat prvky gotiky, které vidìly v chrámu sv. Víta, s barokní výzdobou a musím øíci, že to zvládly skvìle.
Po krátkém odpoèinku jsme se už tìšili na toulky Zlatou ulièkou, ve které jsme se nechali
zlákat krámky s ukázkou starých øemesel. V Daliborce jsme se vcítili do role støedovìkých
vìzòù, Brr, od práva útrpného jsme radìji rychle smìøovali dále – na Petøín. Cestou jsme stihli
výmìnu hradní stráže a poté už jsme se kochali pøekrásnými výhledy na Prahu a rázem jsme
pochopili, proè se našemu hlavnímu mìstu øíká „stovìžatá“.
Na Petøínì jsme si užili legraci v zrcadlovém bludišti a hrdí na sebe jsme byli poté, co jsme
vystoupali 299 schodù na rozhlednu.
První den se chýlil ke konci, v nohou
jsme cítili nachozené kilometry – byl tedy
nejvyšší èas vrátit se zpìt na ubytování.
Dolù jsme sjeli pozemní lanovou dráhou a
na Vinohrady jsme dojeli tramvají. Na dìti
èekala veèeøe na pøání – oblíbené špagety,
banán, müsli tyèinka a tvarohový dezert s
ovocem.
Pak už jsme se rozešli do pokojù a popøáli si dobrou noc. Potøebovali jsme naèerpat síly na další den.
Druhý den po snídani jsme opìt vyrazili
na metro a nechali se dovézt na zastávku
Malostranskou. Odtud jsme došli na Kampu, kde jsme mìli objednaný program v
Muzeu filmových trikù Karla Zemana. Po
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hodinovém programu spojeném s hrou Vynález zkázy jsme se již nemohli doèkat krásné plavby lodí po Vltavì. Na ní jsme zas vidìli Prahu z trochu jiné perspektivy. Po vystoupení na bøeh
nás èekala cesta pøes Karlùv most na Staromìstské námìstí. Dorazili jsme právì vèas, odbíjela
jedna hodina a orloj se rozpohyboval. Ze Staromìstského námìstí jsme prošli Prašnou bránou
na námìstí Republiky a v obchodním centru Paládium jsme si dali poøádný obìd.
Po obìdì už jsme jeli zpìt na Vinohrady, vyzvedli si své vìci a opìt metrem dojeli na hlavní
nádraží. Vlak nám odjíždìl v 16 hodin, našli jsme si svá místa, naposledy zamávali Praze a
smìøovali domù.To byl náš poslední spoleèný výlet, takové malé rozlouèení s 5. tøídou.
Já vìøím, že dìtem na nìj zùstanou pìkné vzpomínky.

Spoleènì napsala tøída 5.B a paní uè. Danielová
První školní den
V pondìlí 2. záøí zaèal nový školní rok. Jak je v naší obci milým zvykem, pøijeli noví prvòáèci ke škole koèárem taženým starokladrubskými koòmi. Zde už na nì èekali rodièe, prarodièe
a také jejich budoucí spolužáci a uèitelé. Všichni ve škole je vøele uvítali, tøídní uèitelka je pøi
slavnostním nástupu pøedstavila a žáci devátého roèníku jim za doprovodu fanfár pøedali
malý dáreèek. Mnoho úspìchù a krásných školních zážitkù jim popøál nejen øeditel školy
Tomáš Zemánek, ale také naše paní starostka Michaela Matoušková, starostka Kladrub nad
Labem Lenka Gotthardová a starosta Trnávky Radek Valenta.
Další krùèky našich nejmladších žáèkù vedly do vyzdobené tøídy, kde se seznámili s paní
uèitelkou. Pár odvážlivcù zarecitovalo básnièku a všichni si spoleènì popovídali. Prvòáèci svùj
velký den ve škole zvládli na jednièku a domù si odnesli další dáreèky, které mìli pøipravené
na své lavici. Pøejeme jim, aby se všem u nás ve škole líbilo, našli zde mnoho kamarádù a
chodili do školy rádi a s úsmìvem.

Renata Obešlová
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ŠKOLNÍ VÝLET
Prvòáci a druháci se
letos vydali na školní
výlet spoleènì. Cílem
výletu byla Záchranná
stanice a ekocentrum
Pasíèka a pøírodní památka Pivnická rokle.
V záchranné stanici
nás prùvodci seznámili
s osudy zde žijících zvíøat. Mìli jsme možnost
vidìt veverky, kunu, raroha, motáka pochopa,
ale také jezevce, lišáka,
psíka mývalovitého, orla
moøského nebo rysa.
Všechna zvíøata žijící ve stanici mají nìjaký handicap, který jim nedovoluje žít ve volné pøírodì. Spousta zvíøat, která se do stanice dostanou, se po ošetøení do pøírody opìt vrací.
Druhá èást výletu zaèala trochu nudnou cestou pøes pole a lesem. Odmìnou byla zajímavá
rokle Pivnice, která svùj název získala podle teploty, která je pøíznivá pro uskladnìní piva.
Dnem rokle protéká potùèek, a proto cesta byla velmi rozmanitá a plná drobných pøekážek. V
jedné èásti jsme se podívali také do jeskyní a prolezli skalním tunelem. Dìti zaujalo vandalské
chování návštìvníkù. Pískovcové skály byly nepìknì vyzdobeny rùznými nápisy. Nejnapínavìjší byla cesta zpìt, kdy jsme z rokle vystupovali velmi strmou pìšinkou.
Pøíjemnì podmraèené poèasí bylo pro výlet pøímo ideální. Vrátili jsme se trochu špinaví,
ale plní zážitkù.
Andrea Pušová
UTKÁNÍ ŠKOLNÍCH DRUŽIN
Utkání dvou desetièlenných smíšených týmù
školních družin ze Øeèan a Pøelouèe – ZŠ
Smetanova probìhlo dne 13. èervna, tentokráte v Pøelouèi. Všichni sportovci hráli s obrovským nasazením. Nakonec si 1. místo vybojovali
žáci z Pøelouèe. Øeèaòáci skonèili na pìkném 2.
místì. Za svùj výkon obdrželi ceny a diplomy.
Po cestì domù nechybìla zastávka v cukrárnì,
kde je za odmìnu èekalo osvìžující obèerstvení.
Všichni si ho plnì zasloužili.
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Bylo to hezké dopoledne. Dìti byly spokojené, zasportovaly si a navázaly nová pøátelství.
Na pøíští rok plánujeme utkání v Øeèanech. Jsme rádi, že se tyto sportovní akce staly
tradicí.
Jiøina Andrlová
VÝLET PRO NEJLEPŠÍ SBÌRAÈE
Dne 14. èervna jsme uspoøádali výlet pro
nejpilnìjší žáky sbìrových akcí školního roku
2018/2019.Vyrazili jsme do keltského archeoskanzenu v Nasavrkách. Èekal nás tam opravdu
pìkný a pestrý program. Kromì velice zajímavé
a pøínosné komentované prohlídky skanzenu na
dìti èekaly workshopy keltských øemesel. Zkusily si mletí mouky, vlastnoruènì si pøipravily a
ochutnaly žitnou placku, pražmo a jiné pochutiny. V kováøské dílnì si vyzkoušely dmýchání
ohnì, vylévání cínu do forem a ražení cínových
mincí. Velmi zábavné byly hry a souboje s mìkèenými zbranìmi i lukostøelba. Z výletu si všichni pøivezli spoustu poznatkù a zážitkù, na které
budeme dlouho vzpomínat.
Jiøina Andrlová
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Výlet do ZOO v Praze
Jako podìkování za adopci zvíøátka ze ZOO v Praze, kterou zorganizoval školní parlament,
jsme obdrželi tøicet volných vstupenek. Úèastníky jsme vylosovali z žákù 2. až 9. tøídy, kteøí
pøispìli do spoleèné sbírky.
Výlet jsme uspoøádali dne 12. èervna. Po pøíjezdu do ZOO jsme nejdøíve vyhledali námi
adoptovaná zvíøátka – koèku palawanskou a veverku kapskou. Zjistili jsme, že naše koèka má
koťátko, které se narodilo 19. dubna. Poté jsme pokraèovali prohlídkou témìø celé zoologické
zahrady.
Ze všeho nejvíce se žákùm líbila drezura lachtanù a také, díky velkému teplu, zchlazení
chodidel v dìtském bazénku. Výlet se nám vydaøil a to i díky vzornému chování všech zúèastnìných.

Hana Valentová
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TJ SOKOL ŘEČANY NAD LABEM
Dne 3.8.2019 se v Øeèanech nad Labem konal volejbalový turnaj, kterého se zúèastnila 3
mužstva z Pardubic, 3 mužstva z Øeèan a jedno mužstvo z Kladrub nad Labem. Den se vydaøil
a úèast byla taktéž hojná, což nás velmi tìší.

Od záøí pokraèuje cvièení:
• stepaerobic dìti a aerobic ženy - informace p. Markéta Týèová tel. 777 055 927
• zdravotní cvièení, joga, rodièe a dìti - informace p. Hana Popková tel.606 813 838
• všestrannost dìti a dospìlí informace p. Jiøí Karvánek tel. 721 141 679
• florbal pan Lupínek,
• volejbal dospìlí pan Matoušek
Další plánované akce:
Dne 12. 10. 2019 se uskuteèní turistický výlet na Obøí postele a Petrovy šlápoty v rámci
významného dne Sokolstva, sraz je v 8,00 na nádraží v Øeèanech. Bližší informace podá pan
Karvánek na tel.721 141 679.
Dne 7. 12. 2019 probìhne v tìlocviènì ZŠ tradièní èertovský turnaj ve stolním tenisu.
V prosinci jako každý rok poøádáme vánoèní pochod. Trasu a datum upøesníme na našich
plakátech na vývìsce TJ Sokola umístìné naproti zdravotnímu støedisku u pøechodu pro
chodce.
Zveme zájemce k úèasti na libovolné akci, kterou poøádáme.

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

zpravodaj_zari_2019.indd 137

37

26.9.2019 8:04:05

SDH LABĚTÍN
V sobotu 22. 6. 2019 se v Labìtínì konal druhý roèník hasièských závodù O pohár starosty
SDH Labìtín. Kromì týmù, které se závodù zúèastnily v loòském roce, jsme pøivítali i nováèky,
takže o pohár starosty bojovala tato družstva:
Kategorie muži: Labìtín, Kojice, Kladruby nad
Labem, Pøelouè
Kategorie ženy: Labìtín, Pøelouè
Kategorie dìti: Labìtín, Pøelouè.
Všechna družstva se do závodù pustila s nadšením a bojovala ze všech sil. A jak to nakonec dopadlo? První místo v kategorii dìti obsadila
Pøelouè, v kategorii ženy taktéž Pøelouè a v kategorii muži se z vítìzství radovali domácí –
družstvo Labìtína.
O zpestøení odpoledního programu se postarala pøípravka z Pøelouèe, která pøedvedla
pøihlížejícím divákùm krásnou ukázku požárního útoku.
Závody se vydaøily, všichni sice odcházeli domù unavení, ale spokojení s pøedvedeným
výkonem. Tìšíme se na shledanou pøíští rok.
V sobotu 31.8. 2019 se v Labìtínì konalo již tradièní rozlouèení s prázdninami. Poèasí
nám pøálo a celé odpoledne vládla na høišti dobrá nálada. Pro dìti byl ve spolupráci s Klubem
žen Labìtína pøipraven pestrý program plný atrakcí, zajímavých soutìží a lákavých odmìn.
Vyvrcholením zábavného odpoledne bylo bezpochyby koupání v nastøíkané pìnì.
Dìkujeme tímto všem èlenùm SDH Labìtín i ostatním dobrovolníkùm za pomoc pøi pøípravì obou akcí a spoleènostem Sev.en EC a TSP za sponzorské dary.
Petr Pohl
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ČRS MO ŘEČANY NAD LABEM
Po krátké odmlce, s vynecháním èlánku v letním èíslu obecního Zpravodaje, pøikládáme
informace o tom, co se za poslední pùlrok událo v naší organizaci.
Výbor MO se pravidelnì schází k øešení organizaèních záležitostí v naší klubovnì. Letošní
rok byl oproti loòskému roku nároènìjší. Pøipravovali jsme žádosti na vystavení nových Dekretù pro hospodaøení na našich rybáøských revírech, jednáme s Krajským úøadem v Pardubicích
ve vìcech rybáøských, jednali jsme spoleènì s obcí a Povodím Labe o údržbì vodních tokù.
Pøedevším o potocích pøivádìjící vodu do našich vod. Musím øíci, že tato jednání byla úspìšná, a tímto bychom chtìli obci podìkovat za její angažovanost a vyjednávání s Povodím Labe.
Je to bìh na dlouhou trať, ale nìkde se zaèít musí. Obci se podaøilo získat finanèní pøíspìvek
na údržbu potokù a již jsme s obcí jednali o možné spolupráci a zajištìní údržby a èištìní
vodních tokù na katastru obce. Možná by se tak ani nestalo, kdyby paní starostka, na ponìkolikáté, nezajistila osobní schùzku se zástupci z Povodí Labe a spoleènì s místostarostou a
zástupci výboru MO tyto pøítoky neprošli. Mimo to nás paní starostka seznámila s pøípravou
projektu, který se týká také nás rybáøù, tak se na vývoj tohoto projektu tìšíme a doufáme, že
se ho podaøí zrealizovat.
Na druhou stranu se bohužel potýkáme s neochotou plnìní rybáøských brigád. Jen velmi
málo rybáøù má zájem odpracovat si rybáøské brigády, a tak je nìkdy tìžké naplánovat jen
základní práci. Musíme si uvìdomit, že to nedìláme jen pro MO, ale hlavnì pro sebe a v neposlední øadì pro obec, kde jsme se zavázali, že budeme o pronajaté vody øádnì peèovat. Je
to naše vizitka, jak se o vody staráme.
Jako každý rok, i letos jsme poøádali dìtské rybáøské závody a to 11.5.2019. O tyto závody je
ze strany dìtí zájem, oproti loòskému roku se nám podaøilo skoro zdvojnásobit poèet soutìžících.
Zúèastnilo se celkem 31 mladých rybáøek a rybáøù. O úlovky nebylo nouze. Nejúspìšnìjší rybáø G.
Filip zvítìzil v souètu s celkovým úlovkem 106 cm. Celkový úlovek všech rybáøù èinil 541 cm.
Po nìkolikaleté pauze jsme se rozhodli zorganizovat rybáøské závody pro dospìlé. Konaly
se 12. 5. 2019, po dìtských závodech. Hned v prvním roèníku se zúèastnilo 33 soutìžících z
øad žen i mužù. Taková úèast nás pøekvapila a doufáme, že se s dalšími roèníky bude navyšovat. Ani dospìlí rybáøi nemìli o úlovky nouzi. Nejúspìšnìjším rybáøem se stal náš pøedseda
Roman Benda, který všem takzvanì vypálil rybník a s velkým odstupem se umístil na prvním
místì. Jeho celkový úlovek èinil 303 cm. Prostì kdo umí, ten umí. Ještì jednou gratulujeme.
Celkový úlovek všech rybáøù èinil 2399 cm.
Dìkujeme obci za poskytnutý finanèní pøíspìvek na rybáøské závody ve výši 10.000 Kè,
který byl spravedlivì rozdìlen mezi dìti a dospìlé. Dále dìkujeme rybáøským potøebám LK
Baits a Aleš Horych, že nám k zakoupeným cenám dodali další hodnotné ceny navíc. Nesmíme zapomenout ani SOUZ Chvaletice za poskytnutí studentské práce - sady krbového náøadí.
Každé z dìtí bylo obdarováno hodnotnými cenami a pro tøi nejlepší byly pøipraveny i poháry. Rybáøky a rybáøi byli obdarováni pruty, navijáky, podbìráky, židlièkami, zvukovými hlásièi,
rybími plyšáky, krmením a jiným rybáøským vybavením. Pro dospìlé byly pøipraveny ryby a
další rybáøské ceny, uzeniny a nápoje. Jako hlavní cena byla vepøová kýta.
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Celé závody provázela pøíjemná atmosféra. Sešli se tu lidé, kteøí od pøíprav
až po konec závodù byli plní energie a
ukázali, že se dokážou semknout a táhnout za jeden provaz. Pokud to takto
bude pokraèovat i nadále, jistì to bude
dobrou motivací pro ostatní èleny, aby
se více zapojili do èinnosti spolku.
Zástupci rybáøù se zúèastili také
dìtského dne, což je už taková tradice.
Opìt jsme mìli pøipravený zábavný program - chytání ryb na udici a „chytání
obèerstvení“. Dìti tyto disciplíny stále
baví, z èehož máme samozøejmì radost
a do budoucna plánujeme vylepšení našeho programu.
Èlenskou schùzi, která se konala 14. 6. 2019, bych nejradši vùbec nekomentoval. Úèast
byla velmi slabá, dostavilo se pouze 10 lidí vèetnì èlenù výborù. Je možné, že nìkteøí èlenové
už v této dobì odjíždìjí na letní dovolenou, proto uvažujeme o zmìnì termínu konání schùze.
V prùbìhu léta jsme se sešli se zástupci obce Øeèany nad Labem a Chvaletice, abychom
spoleènì prodiskutovali, jakým zpùsobem postupovat proti neukáznìným rybáøùm, kteøí jezdí rybaøit do našeho revíru na hlavní tok Labe. Situace je bohužel rok od roku horší a chování
rybáøù nezná mezí. Nejvìtším problémem je zanechávání odpadkù v místì, kde rybáøi táboøí.
Obec proto na problémová místa vyslala Obecní stráž, která dohlížela na dodržování poøádku
na veøejném prostranství.
Dále se snažíme peèovat o naši klubovnu. V nejbližších dnech bude probíhat výmìna
starých oken za nová. Do budoucna plánujeme další opravy a úpravy, ale vše postupnì
a s rozumem.
Pokud vás èinnost našeho spolku zajímá a chtìli byste se k nám pøidat, pøijïte na další
èlenskou schùzi, která se koná 13. 12. 2019 od 19:00 v hostinci U Koblihù.
Najdete nás i na Facebooku: https://www.facebook.com/crsmorecanynadlabem.
Petrùv zdar
Ing. et Ing. Ondøej Sýkora, jednatel MO
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