ÚVODNÍ SLOVO
Veselé Vánoce, milí spoluobèané,
Ježíšek už klepe na dveøe, adventní èas je tady, cukroví provonìlo vaše obydlí a všichni už se tìšíme na Štìdrý den a nadílku.
Rok utekl jako voda a je tu poslední èíslo zpravodaje, ve kterém se
budeme louèit s rokem, který byl opìt investiènì nabitý a událo
se mnoho zmìn.
Bìhem øíjna a listopadu u nás v obcích „vyrostl“ nový chodník a nová silnice. Chodník lemuje komunikaci 1.máje až ke sportovišti. Mohou ho využít nejen obyvatelé bydlící v Komunitním
domì pro seniory a pøilehlých nemovitostech, ale také sportovci a dìti míøící na naše høištì,
což jistì ocení zejména rodièe. V Labìtínì došlo k výstavbì poslední silnice, která je kolmou
komunikací k páteøní ul. Obráncù míru. Do budoucna nás zde èeká opravit to nejtìžší – hlavní
tepnu - komunikaci procházející Labìtínem.
V listopadu jsme i u nás symbolicky uctili památku výroèí 30 let od sametové revoluce.
Na poèest svobody a demokracie si mohli naši obèané vysázet stromy svobody v místì, kde
nám byla výsadba naøízena. Spojili jsme proto nutné a užiteèné s pøíjemným a rodiny, které
mìly o výsadbu zájem, možnosti využily a zapustily tak v naší obci své koøeny. Odmìnou jim
byly fotografie z výsadby. Doufáme, že si každá rodina bude o svùj strom peèovat a ukáže tak
svým potomkùm, jak se správnì chovat k pøírodì.
Zapoèali jsme také projektové práce na výstavbì ul. U Kostela. Máme za sebou již dvì
jednání s obyvateli této lokality, se kterými jsme se shodli na hlavních rysech místní komunikace. Projektové práce pobìží po celý rok 2020, ve kterém musí nejprve dojít k pøemístìní
vrchního vedení elektrické energie do zemì. Jakmile bude mít ÈEZ tuto akci za sebou, mùžeme stavìt i my.
Bìhem podzimu jsme také absolvovali první jednání s majiteli polností v našich obcích.
Majitelé byli seznámeni se zámìrem komplexních pozemkových úprav. Jednání byl pøítomen
i vedoucí Pozemkového úøadu v Pardubicích, kterého naše vize natolik nadchla, že se bude
snažit komplexní pozemkové úpravy zahájit co nejdøíve. Deficit podzemní vody i vody v našich
rybnících je opravdu velký, je proto v zájmu nás všech zapoèít komplexní pozemkové úpravy
v co nejkratším termínu.
V polovinì prosince dojde k hodnocení nabídek výbìrového øízení na výstavbu èásti kanalizace v lokalitì Øeèany – Západ. Samotnou výstavbu bychom mìli zahájit na jaøe roku 2020
a pøipojit tak stávající i budoucí nemovitosti.
Milí spoluobèané, pøeji vám všem krásné vánoèní svátky prožité v klidu a rodinné pohodì
v kruhu svých blízkých. Do nového roku 2020 vám pøeji hodnì zdraví, kupu štìstí, mnoho
lásky, spoustu splnìných pøání a osobních a pracovních úspìchù.

Ing. Michaela Matoušková, MPA, starostka obce
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 9/2019 ze dne 18. 9. 2019
Dopravní znaèení v obci
Pøedsedající vyzvala Ing. Jaroslava Køivku, aby pøítomné seznámil, dle pøedešlé dohody místo omluveného pøedsedy poøádkového výboru Aleše Petrù, se zprávou poøádkového výboru
ohlednì stavu popø. doplnìní dopravního znaèení v obci. Poøádkový výbor navrhuje osazení 16
dopravních znaèek v místech, kde chybí rozlišení hlavní/vedlejší silnice. Byla pøedložena také
cenová nabídka na tyto dopravní znaèky.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje návrh poøádkového výboru na úpravu dopravního
znaèení v obci a objednání potøebného poètu dopravních znaèek vèetnì betonáže a montáže
za cenu do 40 000 Kè bez DPH.
Oprava støechy tìlocvièny
Paní starostka dále informovala o žádosti øeditele školy pana Zemánka o kontrolu stavu støechy
tìlocvièny, pøi této kontrole bylo zjištìno, že je asfaltová krytina na nìkolika místech odlepená
nebo vyboulená a je potøeba støechu do zimního období opravit. Dále je tøeba zaèistit okenní
otvory po výmìnì oken. Pøedložila nabídku na opravu od firmy MIO stavební.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje opravu støechy tìlocvièny vèetnì opravy kolem
oken od firmy MIO stavební, s.r.o., za cenu 77 367 Kè vèetnì DPH.
Podání žádosti o dotaci na bìžeckou dráhu v areálu ZŠ
Pøedsedající informovala o dotazu pana øeditele Zemánka, zda by bylo možné modernizovat bìžeckou dráhu v areálu ZŠ, paní starostka zjistila, že je možné žádat o dotaci na tuto modernizaci,
žádost musí být podána do konce záøí 2019. Bylo by vhodné zažádat o dotaci jak na bìžeckou
dráhu, tak na multifunkèní høištì (høištì na tenis a volejbal) a pøípadnì doskoèištì. Jednalo by
se o výmìnu povrchu za nový.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj, programu Podpory obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury, na obnovu bìžecké dráhy, multifunkèního høištì a doskoèištì v areálu
Základní školy, sloužící pøedevším pro hodiny tìlesné výchovy a dále pro volnoèasové aktivity
obyvatel.
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Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova pro rok 2020
Pøedsedající dále informovala o možnosti podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kulturní budovy u fotbalového høištì, kterou obec plánovala postupnì rekonstruovat.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova pro rok 2020 z Pardubického kraje na rekonstrukci kulturní budovy na fotbalovém høišti
spoèívající v opravì støechy, výmìny oken, pøípadnì opravy podlah, sociálních zaøízení a výmìny dveøí.
Schválení smlouvy o poskytnutí finanèních prostøedkù z rozpoètu SFDI na rok 2019 na akci
„Øeèany nad Labem- ul. 1. máje, Výstavba chodníku“
Paní starostka informovala o obdržené dotaci na výstavbu chodníku podél ulice 1. máje, stavební
práce již byly zahájeny. Abychom mohli tuto dotaci èerpat, je nutné uzavøít smlouvu o poskytnutí
finanèních prostøedkù z rozpoètu Státního fondu dopravní infrastruktury.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje smlouvu è. 1371/B1/2019 o poskytnutí finanèních prostøedkù z rozpoètu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 ve výši max.
1 233 315 Kè na akci „Øeèany nad Labem – ul. 1.máje, Výstavba chodníku“ – ISPROFOND
5537510198.
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoètu Pardubického kraje pro jednotky SDH obce
na poøízení zásahových odìvù
Dále paní starostka informovala o obdržené dotaci z rozpoètu Pardubického kraje na poøízení
zásahových odìvù pro èleny SDH, kvùli èerpání tìchto prostøedkù je nutné uzavøít následující
smlouvu.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje smlouvu o poskytnutí programové úèelové dotace
na požární techniku a vìcné prostøedky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpoètu Pardubického kraje na rok 2019 – II. kolo ve výši 54 000 Kè na poøízení zásahových odìvù.
Nákup zásahových odìvù
Tento bod souvisí s pøedchozím – n na základì obdržené dotace navrhuje pøedsedající nákup
4 ks zásahových oblekù a obuvi pro èleny SDH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje nákup zásahových odìvù 4 ks Zásahový kabát,
zásahové kalhoty a zásahová obuv za èástku 90 532 Kè vèetnì DPH.
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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Fotografování obèánkù
Paní starostka informovala o nìkolika stížnostech obèanù na kvalitu fotografií z vítání obèánkù,
které fotil dosavadní fotograf, a proto navrhuje jeho zmìnu. Zastupitelé dostali prostor pro pøedložení nabídek, avšak bylo zkonstatováno, že konkrétní nabídka je jen jedna a to od pana T. Ø.,
který také fotí celodenní obecní akce. Paní starostka dále nabídla zmìnu v postupu konání vítání
obèánkù a návrh na nové dárky pro obèánky. Dále zmínila, že by obec mohla na fotografie z vítání obèánkù pøispívat alespoò polovinou, jako jeden z dárkù pro rodiny. Pan Matoušek navrhl, aby
obec zaplatila celý základní balíèek, tj. 500 Kè. Po diskuzi bylo navrženo schválení p. Ø. na focení
vítání obèánkù a poskytnutí daru obce pro rodiny obèánkù ve výši 500 Kè na základní balíèek.
Zastupitelé se dále shodli na poptání fotografa, který by fotil obecní akce. K tomuto postupu
pøistupují z dùvodu vèasné rezervace fotografù na obecní akce a k zamezení šíøení obviòujících
zpráv, které se vyskytly v letáku jednoho volebního uskupení. Paní starostka žádá zastupitele
o pøedložení nabídek na fotografování celodenních obecních akcí jednak z dùvodu porovnání
cen a také kvùli možnosti mít náhradního fotografa pro pøípad, že nasmlouvaný fotograf nebude
moci. Svou nabídku mohou podat fotografové mající na tuto èinnost živnostenské oprávnìní.
Informace o poptávce bude uvedena i na facebookových stránkách obce. Paní starostka pøipraví
podmínky, které je tøeba splnit jako minimální a které poskytne uchazeèùm.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje fotografa na vítání obèánkù pana T. Ø. a zároveò
souhlasí s navrhovanými zmìnami v procesu fotografování a dárkù pøi vítání obèánkù. Zastupitelstvo obce dále schválilo pøíspìvek 500 Kè na cenu balíèku fotografií z vítání obèánkù pro
rodiny úèastné obøadu.
Diskuse, rùzné
Dále paní starostka informovala o probìhlé kontrole z Èeské inspekce životního prostøedí na naší
zrekonstruované ÈOV, na kontrolu kvality odpadních vod, která probìhla bez závad.
Komise se také pochvalnì vyjádøila o dobøe a ekonomicky výhodnì provedené rekonstrukci.
Paní Š. se dále dotazovala na termín dodání nových popelnic na papír a plasty do domácností,
paní starostka odpovìdìla, že k distribuci dojde v prosinci, aby zmìna úètování a tedy i svozu
byla od nového kalendáøního roku.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 10/2019 ze dne 23.10.2019
Zahájení zadávacího øízení na veøejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Øeèany nad
Labem – západ – kanalizace I. etapa“
Paní starostka seznámila všechny pøítomné s pøipravovanou realizací stavby kanalizace v lokalitì Øeèany nad Labem - Západ. Pro tuto stavbu je nyní nutné pøipravit a zahájit výbìrové øízení. Stavební
povolení pro tuto stavbu bylo prodlouženo do konce roku 2020.
Poptávka na provedení tohoto výbìrového øízení byla uskuteènìna u Ing. Bárty, s kterým obec již
dlouhodobì a bez problémù spolupracuje.
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje v souladu se zákonem è. 134/2016 Sb. o zadávání veøejných zakázek ve znìní pozd. pøedpisù zahájení zadávacího øízení druhem zjednodušeného podlimitního øízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na podlimitní
veøejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Øeèany nad Labem – západ – kanalizace I.
etapa“.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje pro toto zadávací øízení dle ust. § 114, odst. (2)
v souladu s ustanovením § 53, odst. (6), zákona základní hodnotící kritérium v rámci ekonomické výhodnosti nabídky – nejnižší nabídková cena uvedená v Kè bez DPH.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. souhlasí s pøedloženým návrhem na jmenování èlenù a
náhradníka hodnotící komise zadavatelem ve složení: p. Libor Matoušek, Mgr. Josef Tuèek,
Ing. Petr Matoušek, náhradník Ing. Josef Bárta, zástupce povìøené osoby zadavatele.
Výbìr fotografa na focení obecních akcí
Pøedsedající informovala o vyvìšení výzvy s podmínkami pro podání nabídek k focení obecních akcí. Výzva byla vyvìšena na podnìt Ing. Matouška z minulého OZ.
Na uvedenou výzvu se však nikdo písemnì nepøihlásil, resp. nikdo mimo dosavadního fotografa pana T.Ø. nepodal cenovou nabídku, byť byla výzva dle sdìlení paní starostky sdílena. Ani
pan Ing. Matoušek žádné nabídky na focení obecních akcí nesehnal, pøestože tak na pøedchozím zastupitelstvu avizoval. Dle jeho názoru pøípadné zájemce odradil komentáø pod danou
výzvou. To dementovali jak zastupitelé, tak pøísedící obèané. Paní starostka dále upøesnila, že
pøíspìvek oslovil 1398 lidí, což je doložitelné na fcb stránkách obce. Pøíspìvek byl sdílen i
fotografy z okolí, kteøí se sami mohli pøihlásit.
Jedinou nabídku na focení obecních akcí tak podal pan T.Ø.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje výbìr fotografa pana T.Ø. pro focení následných
vítání obèánkù za podmínek schválených OZ dne 18. 9. 2019, usnesení è. 9/2019 a dále pak
pro focení obecních akcí za cenu celodenní reportáže 6000 Kè, cena kratší, dvou hodinové
akce, napø. rozsvícení vánoèního stromu za 3500 Kè.
Informace o probìhlé kontrole pøezkoumání hospodaøení obce a zpráva o kontrolách
finanèního výboru
Pøedsedající informovala o probìhlé kontrole z Pardubického kraje na dílèí hospodaøení obce.
Z poskytnuté zprávy z uvedené kontroly nebyly zjištìny chyby ani nedostatky v hospodaøení obce.
Dále pøedsedkynì finanèního výboru paní Kateøina Teplá informovala o probìhlých samostatných kontrolách hospodaøení obce a ZŠ ze dne 23. 9. 2019, které probìhly bez pøipomínek.
Z výše zmiòované kontroly z kraje vzešlo doporuèení na seznámení se s výsledky kontroly
finanèního výboru k hospodaøení ZŠ panem øeditelem ZŠ vèetnì uvedení jeho podpisu na zprávì z této kontroly.
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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Zpráva o kontrolách kontrolního výboru
Pøedsedkynì kontrolního výboru Ing. Marta Vanèurová informovala o posledním zasedání kontrolního výboru, které se konalo 7. 8. 2019. Struènì byla zmínìna dosud nesplnìná usnesení
OZ celkovì k datu kontroly.
Ing. Petr Matoušek se ohradil za nesplnìní posledního usnesení OZ, podle kterého mìl vrátit
složku k výboru pro životní prostøedí. Materiály pøinesl na zastupitelstvo v èervenci a od té
doby je prý nosí stále s sebou. Nicménì toto zastupitelstvo se konalo 17. 7. 2019 a materiály
mìl pøinést na obecní úøad do 4. 7. 2019. Tyto tøi dílèí materiály si tedy pøevzala na tomto
OZ paní starostka. Bylo však konstatováno, že se nejedná o kompletní složku, která byla panu
zastupiteli pøedána na ustavujícím zastupitelstvu. Pøedsedkynì kontrolního výboru pøeèetla,
co vše bylo souèástí pøedávané složky. To pan Matoušek odmítá.
Nedostatky k práci poøádkového výboru shledané v rámci jednání kontrolního výboru byly do
této doby odstranìny a práce výboru probíhá bez výhrad.
Diskuse, rùzné
Paní starostka dále informovala o zamìøení høištì u ZŠ, kdy bylo zjištìno, že se zde nevejde
høištì na tenis, pouze na volejbal.
Pan P. informoval ještì o jednom možném rizikovém místì z hlediska dopravního znaèení,
a to v ulici K. Èapka u nové výstavby. Po diskusi bylo domluveno, že zde platí pøednost zprava,
není tedy tøeba dopravní znaèení doplòovat.
Paní starostka informovala o opìtovném snížení tonáže u mostu pøes Labe.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 11/2019 ze dne 27.11.2019
Dodatek è. 1/2019 ke Smlouvì o dílo s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o.
Paní starostka informovala o podpisu dodatku ke smlouvì s firmou Swietelsky, která zajištovala
stavební práce na rekonstrukci místní komunikace v Labìtínì v letošním roce. Jelikož se provedlo ménì prací, došlo k úsporám a tím i ke snížení celkové ceny za uvedenou rekonstrukci.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. vzalo Dodatek è. 1 ke Smlouvì o dílo s firmou SWIETELSKY
stavební s.r.o. na snížení ceny díla o 376 354,46 Kè, kdy nová cena díla bez DPH je 3 344
214,94 Kè na vìdomí.
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Zpráva finanèního výboru
Pøedsedkynì Finanèního výboru pí. Kateøina Teplá informovala o probìhlé schùzi Finanèního
výboru, kdy byl projednán návrh rozpoètu obce (všechny plánované pøíjmy a výdaje) na rok
2020, vèetnì Støednìdobého výhledu rozpoètu na roky 2021-2023. Oba dokumenty byly dne
18. 11. 2019 finanèním výborem schváleny. Finanèní výbor doporuèuje zastupitelstvu obce
rozpoèet ke schválení. S rozpoètem obce byl projednán a posouzen rozpoèet ZŠ a MŠ, který
byl taktéž doporuèen ke schválení.
Oba rozpoèty jsou vyvìšeny na webu obce a budou schvalovány na pøíštím jednání obecního
zastupitelstva.
Nabídka na knihy Pardubicko z nebe
Paní starostka dále informovala o nabídce firmy CBS Nakladatelství s.r.o., která nabízí knihu
leteckých fotografií obcí v Pardubickém kraji s místem pro prezentaci obce. Dle názoru vìtšiny
zastupitelù je tøeba naši obec prezentovat a pøipojit se k dané nabídce se zakoupením 40 knih
s pùlstránkou prezentaèní plochy pro naši obec.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje objednávku 40 knih s ½ stránkou prezentaèní
plochy pro obec, textu obci s pøekladem do AJ za cenu 15 960 Kè bez DPH.
Nákup sekaèky
Paní starostka dále informovala o plánovaném nákupu sekaèky na sekání trávy pro obnovení
tohoto vybavení v obci. Nabídka je od firmy Keøka Pardubice, která s naší obcí dlouhodobì
spolupracuje a zajištuje obci servis za velmi optimálních podmínek.
Jiná cenová nabídka od dalšího pøípadného dodavatele nebyla k dispozici. Ing. Køivka a Mgr.
Tuèek v rámci dostupného a velmi rychlého servisu od dané firmy doporuèili nabídku ke
schválení.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje nákup sekaèky na trávu Honda HRX 537 HY za
cenu s DPH 29 990 Kè.
Diskuse, rùzné
Dále paní starostka informovala, že nové popelnice na plast a papír jsou už dodány a v 50.
týdnu se zaènou vydávat obèanùm v objektu bývalé firmy Støecha v ul. Do Kouta. Obèané
budou informováni rozhlasem.
Paní D. se dotazovala na svùj døívìjší dotaz ke zvýraznìní znaèení pøi odboèování z hlavní
silnice od Pøelouèe. Mgr. Tuèek bohužel zmínil, že SUS momentálnì neplánuje žádné úpravy
znaèení na této hlavní silnici, nicménì svùj dotaz pøedloží znovu.
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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Pan R. se dotazoval na porušování zákazu vjezdu za mostem ke Kladrubùm. Tento zákaz není
na katastru naší obce a nelze ho nijak ovlivnit. Dále mìl dotaz na postup pøíprav pozemkových úprav pro zadržování vody v krajinì, kdy paní starostka podala informaci o dosavadním
a plánovaném prùbìhu.
Pan L. pochválil pracovníky obce za dobrou práci pøi údržbì obce.
Paní Š. se dotazovala na postup èi posun prací pøi plánované stavbì Labské cyklostezky. Paní
starostka informovala, že výkupy pozemkù na katastru Øeèan nad Labem jsou již hotové
a cyklostezka se již projektuje v délce od Týnce nad Labem až do Labìtína, ul. K Labi. Tento
úsek pùjde jako první etapa k výstavbì. V prosinci bude další valná hromada, kde se bude
øešit podrobnìji následný postup.
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
Vodovody a kanalizace Pardubice oznamují
Vodovody a kanalizace Pardubice oznamují, že od 1.1.2020 dochází ke zvýšení ceny vodného. Cena za 1 m3 dodané vody bude èinit 41,66 Kè + DPH zákonem stanovené výše.
Vyúètování vodného za období, v nìmž dojde k úpravì cen, nebude-li proveden odeèet
stavu mìøidla, bude provedeno pomìrem, a to k poètu dnù za období pøed a po úpravì cen.
Od data zmìny budou použity nové ceny.
Recyklujte s hasièi
Sbor dobrovolných hasièù Øeèany nad Labem je úèastníkem projektu „Recyklujte s hasièi“
a informuje, že na dvùr obecního úøadu je možno stále odkládat nepotøebné elektrospotøebièe
jako lednice, mrazáky, praèky, el. sporáky, el. náøadí, televize, vysavaèe, fény, rychlovarné konvice, rádia, poèítaèe, tiskárny bez tonerù apod. NOVÌ je možné ukládat také bojlery. NESBÍRAJÍ
se žárovky a záøivky. Podmínkou je, aby elektrospotøebièe byly kompletní, nerozebrané.
Spotøebièe mùžete ukládat na dvùr obecního úøadu za pøítomnosti zamìstnancù každý
pracovní den od 8-12 hod a v pondìlí a støedu i odpoledne od 13-17 hod.
Na chodbì obecního úøadu je možno do sbìrných boxù bezplatnì odevzdávat použité tonery.
Tato akce probíhá celoroènì.
Sbor dobrovolných hasièù pøeje všem našim spoluobèanùm klidné prožití vánoèních svátkù. Dbejte zvýšenou pozornost pøi zapalování svíèek na vánoèních dekoracích, aby k vám
hasièi nemuseli pøijet zasahovat
A do nového roku hodnì zdraví a spokojenosti.
Upozornìní pro obèany
Základní škola Øeèany nad Labem ve spolupráci s obecním úøadem pøipomíná obèanùm
pøísný zákaz venèení a volného pobíhání psù v areálu školy, který je primárnì urèen k celodennímu pobytu dìtí. V areálu je umístìn kamerový systém a pøípadné porušení tohoto zákazu
bude øešit pøestupková komise obce.
Plánované akce
18.1.2020
Šibøinky – hostinec U Kurkù v Labìtínì
25.1.2020
Školní ples – hostinec U Koblihù v Øeèanech nad Labem
7.3.2020
Zájezd na muzikál Èarodìjka (divadlo Goja Praha, od 19 hodin)
15.3.2020
Dìtský karneval – hostinec U Koblihù v Øeèanech nad Labem
Obecní knihovna oznamuje, že bude uzavøena od 20.12.2019 do 1.1.2020.
Obecní úøad informuje, že v pondìlí 23. a 30. 12.2019 bude zavøeno. Ovìøení a výpisy
z Czech point lze získat na poštách v Pøelouèi èi Chvaleticích. Obecní úøad bude znovu
otevøen v pondìlí 6. 1. 2020
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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Rozsvícení vánoèního stromu
Stalo se již milou tradicí, že se v sobotu pøed první adventní nedìlí všichni spoleènì sejdeme v parku u kostela na rozsvìcení vánoèního stromu.
Také letos tomu nebylo jinak. Nejprve nám v kostele zazpíval Evangelický sbor z Trnávky,
který nás nádhernì vánoènì naladil, poté zaèala sváteèní akce v parku. Po zahajovacím proslovu paní starostky byl na podium pozván první obèánek roku 2019 Jakub Pilaø, který spoleènì
se svojí maminkou zacinkáním zvoneèku rozsvítil vánoèní strom. Ten je letos ozdoben zbrusu
novým LED osvìtlením a dle nastalého úžasu po jeho rozsvícení soudíme, že se vám strom líbí.
Poté vystoupila dvojice mažoretek. Dìvèata Magdalena Listoòová a Viktorie Matoušová pøedvedla svoji krásnou vánoèní sestavièku. Po nich následoval pìvecký program dìtí z mateøské
školy, který sklidil bouølivý potlesk. Ti mròousové prostì umí… Malé dìti vystøídali „Myšáci“ ze
základní školy, kteøí jsou každým rokem lepší a lepší.
Protože byly naše dìti letos moc hodné, dostali jsme dopis z pekla, že k nám tentokráte
trojice Mikuláše, èerta a andìla nepøijede. Místo nich vystoupilo se svým vánoèním programem jihlavské BOBO divadlo. Parkem znìly vánoèní písnièky, písnièky z pohádek, dìti si
udìlaly „èertovskou“ kapelu, zapojily se do soutìží a odnášely si sladké odmìny za svoje
skvìlé výkony.
Teèkou za oficiální èástí programu rozsvícení byl jako vždy fantastický ohòostroj od mistra
Michala Šolty za pìveckého doprovodu dalšího mistra Karla Gotta. Ohòostroj byl ještì se
závìreèným pøídavkem a úžasným vyvrcholením, pan ohòostrùjce si pro nás pøipravil krásné
pøekvapení.
Pro dobrou pohodu a navození té správné vánoèní atmosféry byly i letos pøipraveny stánky
s nejrùznìjším obèerstvením. Øeèanští hasièi nám pøipravili vynikající zabijaèkové dobroty,
udìlali tolik jitrnic a krupákù, že jejich poèty jsou až neuvìøitelné. Nechybìla ani tzv. prdelaèka. Zájem o tyto speciality je obrovský, pùl hodiny po zahájení oficiální èásti nebylo co
nabízet. Vyrobit toho víc už ale není v silách tìchto dobrovolníkù.
Nezaháleli ani u fotbalistù. Jejich vyhlášené peèené klobásky a svaøáèek šly také na draèku.
Pan místostarosta Švejk s paní zastupitelkou Vanèurovou letos nachystali chutné škvarky,
chleba se sádlem a cibulí, prostì tradièní pamlsky, které nás všechny dospìlé vracely do
dìtství, kdy tohle všechno bylo každou zimu na sváteèních stolech.
Paní Kaplanová servírovala dìtem zdarma teplý èaj a vánoèku, dále byla k mání medovina,
trdelník a langoše.
V andìlské poštì byla pøipravena truhlièka, do které mohly dìti házet svá vánoèní pøáníèka
Ježíškovi, nebo se vypsat ze svých høíchù do velké knihy, která zase pro zmìnu poputuje do
peklíèka. Nechybìly ani tradièní stánky s vánoèními doplòky, adventní vìnce, jmelí, ozdoby
na stromeèek, pro dìti svítící libùstky a k zakoupení byly také reklamní pøedmìty se znakem
naší obce a kniha o obci.
Rozsvícení øeèanského stromu bylo stejnì jako v letech pøedchozích setkáním pøátel, pøíbuzných blízkých i vzdálených, sousedù a kamarádù. Chtìli bychom moc podìkovat všem,
kteøí se podíleli na jeho pøípravách a také se o nás bìhem celé akce starali.
10
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Po špièkách pøichází voòavý advent, laskavý èas vánoèní. Tìšíme se nejen na Ježíška, ale
také na vše hezké, co je v našich domovech spojené s duchem Vánoc.
Ať provoní Váš domeèek vanilka a høebíèek,
ať koledy zase hrají a všichni radost mají.
Jsou tu znovu po roce,
ty pravé èeské Vánoce.
Ať oheò v krbu tiše praská,
ať je ve vašich srdcích klid a láska.
Rozsviťte svíce, prskavky, stromeèek,
ať Ježíšek najde váš domeèek.
Za oknem nechť se sype snìhová nadílka,
záclony provoní anýz a vanilka.
Vánoèní koledy zpívají andìlé,
ať jsou Vánoce šťastné a veselé.
Všem ètenáøùm pøejeme šťastné a veselé svátky vánoèní.
Miroslav Tkáè, pøedseda kulturního výboru
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 12.øíjna 2019 probìhlo na obecním úøadì každoroèní posvícenské vítání obèánkù. Letos jsme pøivítali Annu Hanušovou, Bao Bao Pham, Jakuba Pilaøe, Natálii Oczadlou,
Patrika Schlingera, Aleše Moravce, Kateøinu Vozábovou, Adama Beòadíka, Matyáše Fridricha,
Daniela Kmoníèka a Štìpána Rišku. Malí obèánci se dostavili v doprovodu svých rodièù, prarodièù, sourozencù a pøátel a všem pøítomným zazpíval pìvecký soubor Myšáci se základní školy
pod vedením paní uèitelky Michaely Novákové. Novinkou v letošním roce bylo focení nejen v
již historické kolébce, ale také v nové postýlce. Základní balíèek fotografií získali zúèastnìní
darem od obce, jak rozhodlo zastupitelstvo na svém jednání v záøí.
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POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základì novely veterinárního zákona è. 302/2017 Sb.
v úèinnost povinnost oznaèovat psy na území Èeské republiky mikroèipem.
Níže naleznete odpovìdi na nejèastìjší otázky, s nimiž se
Státní veterinární správa v souvislosti s „povinným èipováním“
psù setkává.
Na koho se povinnost povinného oznaèení mikroèipem bude
vztahovat, kdy zaèíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné oèkování psa proti vzteklinì
platné pouze v pøípadì, že je pes oznaèený mikroèipem. Od tohoto data by mìl být na území Èeské republiky oznaèený každý pes.
Štìòata musí být oznaèena mikroèipem nejpozdìji v dobì
prvního oèkování proti vzteklinì (tedy nejpozdìji v pùl roce
vìku).
Mikroèipem nemusí být oznaèeni psi, kteøí mají jasnì èitelné
tetování provedené pøed 3. 7. 2011.
Proè se povinnost zavádí?
Zavedení povinného oznaèení všech psù na území ÈR by mìlo být pøínosem zejména
v tìchto oblastech:
• zjištìní identity psa v pøípadì potøeby kontrolních orgánù (SVS, PÈR, Celní správa, atd.).
• úèinnìjší monitoring chovù a kontrola dodržování stanovených pravidel a pøedpisù
(napø. poètu držených zvíøat, jejich vìk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek,
zajištìní pohody zvíøat) a postih chovatelù v pøípadì týrání zvíøat,
• umožnìní kontroly pøi prodeji psù prostøednictvím obchodníkù, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska finanèních pøedpisù,
• bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi dùležité v pøípadì odcizených psù
i v pøípadì postihu vyplývajícího ze zodpovìdnosti za psem zpùsobenou škodu (napø. pøípady,
kdy pes zpùsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),
• zatoulané øádnì oznaèené a evidované zvíøe má podstatnì vìtší nadìji, že se vrátí ke
svému pùvodnímu majiteli, jeho návrat je operativnìjší.
Kdo oznaèení mikroèipem provádí, jaká je jeho cena? Najdu nìkde seznam veterinárních
lékaøù, kteøí „èipování“ provádìjí?
Oznaèení psù mikroèipem provádìjí soukromí veterinární lékaøi, kteøí jsou oprávnìni vykonávat veterinární léèebnou a preventivní èinnost a jsou registrovaní u Komory veterinárních
lékaøù ÈR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru.
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Poøizovací cena mikroèipu se pohybuje mezi 120-450 Kè a závisí na jeho typu. Další èástku
si soukromí veterinární lékaøi úètují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
Kdo bude provádìt kontroly, zda mají psi èip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
Není „èipování“ pro psa nebezpeèné èi zdravotnì závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekèní aplikací. Mikroèip o délce cca 1 cm je
umístìn v aplikaèní jehle a je sterilnì aplikován do podkoží zvíøete. Obal mikroèipu je vyroben
z biokompatibilních materiálù, na které organismus zvíøete nereaguje jako na cizí tìleso. Mikroèip je pouze pasivním nosièem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat
mikroèip umí jen speciální ètecí zaøízení.
Jaké hrozí sankce v pøípadì nesplnìní této zákonné povinnosti?
Za psa bez oznaèení bude od roku 2020 hrozit správní øízení s uložením až 20ti tisícové
pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby nemìl platné oèkování proti vzteklinì.
Vztahuje se nová povinnost také na koèky èi další druhy zvíøat?
Pøíslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné oznaèení pouze u psù. Situace je
však odlišná, pokud se svým zvíøetem plánujete cestovat do zahranièí. V takovém pøípadì se
povinnost oznaèení zvíøete mikroèipem stanovená evropskou legislativou již øadu let vztahuje
nejen na psy, ale také na koèky a fretky.
Mùj pes má platné oèkování proti vzteklinì. Termín pøeoèkování má až v prùbìhu roku
2020 (pøípadnì 2021 èi 2022). Musím jej nechat èipovat ještì v roce 2019 nebo staèí až
pøi pøeoèkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základì zmínìné novely veterinárního zákona je s úèinností
od 1. ledna 2020 oèkování psa proti vzteklinì platné pouze pokud je pes oznaèen mikroèipem, pøípadnì oznaèen èitelným tetováním provedeným pøed 3. èervencem 2011. Není tedy
možné tuto proceduru odkládat až do dalšího pøeoèkování. Pokud tak již chovatel neuèinil, je
nutné nechat psa oznaèit nejpozdìji do konce roku 2019, jinak bude oèkování považováno
za neplatné.
Zdroj: Odbor životního prostøedí MìÚ Pøelouè a Státní veterinární správa
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JAK SE CHRÁNIT VE TMĚ A V MLZE
Podzim a zima bývá pro chodce a cyklisty na silnici tragická. Pomìrnì brzy se smráká a mnozí
si neuvìdomují, že bez správného obleèení nejsou na silnici vidìt. Pozorujeme to dnes a dennì
i v naší obci.
Jsou to desítky cyklistù spìchajících po ránu na nádraží nebo smìrem na Trnávku do práce. Snaží
se projet obcí co nejrychleji, vždyť když už budeme na cyklostezce, tak jsme v bezpeèí. Bohužel to
není pravda.
Pøipomínáme novelu zákona 361/2000 Sb. o silnièním provozu. Ta vstoupila v platnost 20. 2. 2016
a jejím cílem je pøedevším prevence vážných a smrtelných nehod zpùsobených tím, že chodec nebyl na
silnici dostateènì vidìt. Novela zákona zavedla povinné reflexní prvky, které ale stále spousta chodcù
a cyklistù pohybujících se po neosvìtlených silnicích
bohužel ignoruje. Mnoho lidí si totiž myslí, že auto
má svìtla pøece proto, aby øidiè vidìl. A to podle nich
znamená, že je vidí, a tak se jim nemùže nic stát.
Je potøeba pamatovat na to, že velmi dùležité není jen vidìt, ale hlavnì být vidìn! Øidiè, který potká
za tmy chodce v tmavém obleèení, má na adekvátní reakci jen asi 18 metrù. Pøevedeno do praxe to
znamená, že pøi rychlosti 70 km/h, která je o 20 km/h nižší než maximální povolená rychlost mimo
obec, nemá øidiè na takovou reakci ani sekundu. A za tento èas si musí chodce všimnout a také adekvátnì zareagovat. Je to vùbec možné? A co se stane, když má chodec alespoò nìjaký reflexní prvek?
Øidiè je pak schopen ho zaregistrovat už
na vzdálenost 200 metrù, a má tedy dostatek èasu na pøípadnou reakci.
Na našich silnicích se setkáváme i s
tím, že nìkteøí chodci si do ruky vezmou
mobilní telefon se zapnutým svìtýlkem a
to používají místo reflexních prvkù. Mùže
se to zdát jako dobrý nápad, ale mobil
nebo samotná baterka neumí odrážet
svìtlo dopadající z reflektoru auta, naopak
se v nìm (jako slabší zdroje svìtla) ztrácí.
Tyto prvky navíc nejsou viditelné ze všech
stran.
Obrázek: Vozidlo chodce jen „lízlo“ v 90 km/h, zemøel o den pozdìji.
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I když budete mít èelovku zepøedu, èervenou blikaèku zezadu a v ruce svítící mobil, mùžete jako
chodec dostat pokutu. Vysvìtlení je celkem jednoduché: mobil se vybije po nìkolika kilometrech
(v lepším pøípadì) a navíc svítí jen v jednom smìru. I blikaèce, èelovce èi blikajícímu náramku mùže
prostì dojít šťáva.
Co pro svoji bezpeènost mùžete udìlat?
Podle BESIPU jsou mnohé barvy obleèení nebezpeèné i v pomalém provozu! Lidé, kteøí si jdou
brzy ráno zabìhat, chodci nebo cyklisté, kteøí vyrážejí za šera do práce nebo se z ní pozdì vracejí, ti
všichni by mìli investovat do reflexních prvkù. Díky nim nebudou muset na podzim a v zimì mìnit
šatník, a pøesto zùstanou v relativním bezpeèí. Øidièi je uvidí z více než desetkrát vìtší vzdálenosti než
v tmavém obleèení.
I pøi pohybu v obci se mìjte na pozoru a vyhnìte se tmavým barvám. Pøi rychlosti 50 km/h potøebuje øidiè na reakci a úhybný manévr 2 sekundy, za které ujede 28 metrù. To je dost na to, aby vùbec
nestaèil zareagovat na chodce v èervené, èerné nebo tmavì modré.
Chùze v šeru podél silnic je vùbec hazard se životem. Pøi rychlosti 80 km/h ujede øidiè za 2 sekundy
potøebné k reakci celých 44 metrù. V bezpeèí jsou tak pøed ním jen lidé v bílé a s reflexními prvky.
Ostatní riskují, že si jich nestaèí všimnout.
Nejlevnìjším a nejefektivnìjším øešením jsou bílé a støíbrné reflexky, modré a tmavì zelené jsou na
tom o poznání hùøe. Bílá a støíbrná však má drobnou nevýhodu v tom, že si je øidiè mùže v prvním
okamžiku splést s reflexními prvky dopravního znaèení. Odborníci proto více doporuèují žluté a svìtlezelené pásky.
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Minimální plocha reflexního prvku, by mìla být alespoò o rozmìru pásky, kterou nosí øada lidí
namotanou na kabelce èi batohu. Tam je však v nìkterých pøípadech trochu k nièemu, pokud se
vypravíte pìšky po okraji silnice, je tøeba ji z batohu sundat a dát na kotník èi zápìstí. Svìtla aut totiž
nejprve „líznou“ spodní polovinu tìla, takže odrazka na zádech je vidìt o dost pozdìji. Navíc noha
i paže se pohybují, øidiè si odrazek na nich snáze všimne.
Samozøejmì èím víc reflexních prvkù na sobì máte, tím lépe. Pokud máte jen jednu pásku, dejte
ji nad pravý kotník. Pravá strana má pøednost proto, že chodec jde po levé stranì vozovky èelem
k pøijíždìjícím autùm, øidièi si jich vèas všimnou a mají šanci uhnout.
Cyklisté musí mít podle vyhlášky bílé nepøerušované svìtlo vpøedu, èervené svìtlo vzadu (mùže
blikat), kolo musí být vybaveno odrazkami (pedály, paprsky kol, vepøedu a vzadu). Reflexní vesta, nálepky na pøilbì, pøívìsky na brašnách jsou dalšími dùležitými prvky bezpeènosti. Samotná skomírající
èervená miniled blikaèka totiž opravdu velký význam nemá. A proè pøední svìtlo nesmí blikat? Nejde
o protijedoucí øidièe, ale o cyklistu samotného – blikající svìtlo rozptyluje jeho pozornost.

Obrázek: Zdroj Policie ÈR – sražený chodec bez reflexních prvkù
Pøemýšlíte, jestli vám nìco hrozí, když reflexní prvky používat nebudete? V prvé øadì vám hrozí minimálnì vážná zranìní nebo v tom nejhorším pøípadì také smrt. To jsou ty nejdùležitìjší dùvody, proè
si alespoò nasazovací reflexní pásek za 25 Kè poøídit a používat. Nic není tak cenné jako zdraví. I když
se vám jako chodci nekolaøi podaøí dojít do cíle bez zranìní, riskujete, že vás „neosvìtlený výlet“ bude
stát peníze. Pokud vás na silnici bez reflexních prvkù pøistihne policie, hrozí na místì pokuta 2000 Kè
blokovì a 2500 Kè ve správním øízení.
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Policie zatím nevede statistiky, kolik takových pokut udìlila,
ale tøi roky poté, co
tato povinnost platí,
již nedomlouvá a nerozdává reflexní pásky,
ale høíšníky na silnicích tvrdì pokutuje.
Kromì
pokuty
hrozí neosvìtleným
chodcùm a cyklistùm
náhrada škody. Když
se kvùli vám zraní øidiè
nebo si rozbije auto, jde platba škody za viníkem, kterým je právì neosvìtlený cyklista nebo chodec.
Pokud máte pojištìní odpovìdnosti za škody v bìžném obèanském životì, pojišťovna za vás škodu
zaplatí. Jenže èást škody po vás pak bude vymáhat zpìt – právì proto, že jste porušil svou povinnost.
Tak co myslíte? Stojí vám to za vaše zdraví nebo obìtujete 25 Kè za reflexní pásku? Rozhodnutí je
na vás, buïte ohleduplní k sobì i k ostatním úèastníkùm silnièního provozu.
Miroslav Tkáè, zastupitel a dobrovolný hasiè

DESATERO CESTOVÁNÍ NA KRAJSKÉ
ŽELEZNICI OD 15. PROSINCE 2019
Dùležité otázky a odpovìdi
1) Kdo bude zajišťovat železnièní dopravu v kraji?
• Èeské dráhy – všechny tratì v Pardubickém kraji s výjimkou tratí 024 (Ústí nad Orlicí – Letohrad
– Králíky – Mlýnický Dvùr) a 025 (Dolní Lipka - Hanušovice)
• LeoExpress – tratì 010 (vlaky Praha – Lichkov – Wroclaw), 024 (Ústí nad Orlicí – Letohrad – Králíky – Mlýnický Dvùr) a 025 (Dolní Lipka - Hanušovice).
2) Co se zmìní pro cestující?
• Na tratích provozovaných Èeskými drahami nedochází k žádným zmìnám v rámci cestování.
Pøestupy mezi jednotlivými spoji jsou možné v rámci Èeských drah na jednu jízdenku. Nadále platí tarif
dopravce, IN karty, síťové jízdenky atd.
• V rámci spojù provozovaných dopravcem Leo Express je uznáván tarif IREDO, karty IREDO,
a jízdné Leo Expressu.
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3) Co mám dìlat, pokud budu pøestupovat mezi dopravci?
• Držitelé karet IREDO pøestupují mezi spoji bez jakékoliv zmìny.
• V pøípadì pøestupu mezi vlaky obou dopravcù bez karty IREDO bude nutné si poøídit dvì jízdenky. Jestliže se cestující ve vlaku prokáže jízdenkou z pøedchozího spoje, je poté cestující odbaven
v návazném vlaku bez jakékoliv pøirážky.
4) Jak mám øešit konkrétní spojení, když…?
• Pøestup z vlaku Èeských drah na Leo Express a naopak v Pardubickém a Královéhradeckém
kraji (IDS IREDO):
o S kartou IREDO je možné bezplatnì na jednu jízdenku pøestupovat mezi vlaky obou
dopravcù na území Pardubického, Královéhradeckého kraje a dalších vybraných úsekù.
Vzorový pøíklad: Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova si zakoupí v Pardubicích pøestupní
jízdenku IREDO až do Lichkova. Tuto jízdenku bude mít cestující uloženou na kartì IREDO, kterou
pøedloží pøi kontrole, jak ve vlaku Èeských drah, kterým cestující pojede z Pardubic do Ústí nad Orlicí,
tak ve vlaku Leo Expressu z Ústí nad Orlicí do Lichkova.
o Bez karty IREDO nebude možné cestovat mezi vlaky obou dopravcù na jednu jízdenku.
Cestující si musí zakoupit jízdenku zvlášť u každého dopravce, a to elektronicky nebo na pokladnì
nebo pøímo ve vlaku. V pøípadì pøedložení jízdenky v návazném vlaku druhého dopravce bude další
jízdenka vydána bez pøirážky k jízdnému.
Vzorový pøíklad: Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova si zakoupí v Pardubicích jízdenku Èeských drah (tarif IREDO) pouze do Ústí nad Orlicí. Zde pøestoupí na navazující vlak Leo Expressu, kde
si zakoupí jízdenku do Lichkova. V pøípadì pøedložení jízdenky z pøedchozí cesty z Pardubic vlakem
Èeských drah, bude cestující na své cestì do Lichkova odbaven ve vlaku Leo Expressu bez pøirážky
k jízdnému.
• Pøestup z vlaku Leo Expressu na Èeské dráhy a naopak mimo Pardubický a Královéhradecký
kraj (IDS IREDO):
o Pro cestování mezi vlaky Leo Expressu a Èeských drah nebude možné cestovat na jednu
jízdenku. Cestující si musí zakoupit jízdenku zvlášť u každého dopravce. V pøípadì pøedložení jízdenky
v návazném vlaku druhého dopravce bude další jízdenka vydána bez pøirážky k jízdnému. Cestující
samozøejmì mùže koupit jízdenku také na pokladnì Èeských drah èi elektronicky.
Vzorový pøíklad: Cestující jede z Letohradu do Prahy. V pokladnì dopravce Leo Express si zakoupí
jízdenku v tarifu Leo Expressu do Ústí nad Orlicí, kde pøestoupí na vlak dopravce Èeské dráhy do Prahy. Ve vlaku Èeských drah si zakoupí jízdenku v tarifu Èeských drah do Prahy. V pøípadì pøedložení
jízdenky Leo Expressu z pøedchozí cesty z Letohradu, bude cestující na své cestì do Prahy odbaven
ve vlaku Èeských drah bez pøirážky k jízdnému.
(Pøi jízdì po území Pardubického, pøípadnì Královéhradeckého, kraje lze využít spojení v rámci IDS
IREDO – viz výše)
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5) Kde najdu informace o vhodném spojení?
• Vyhledávaè IDOS (https://idos.idnes.cz/)
• Pro vyhledání ceny jízdného lze využít Tarifní kalkulátor IDS IREDO (www.oredo.cz/tarifni-kalkulator-jizdneho) nebo stránky dopravcù Èeské dráhy (www.cd.cz) a Leo Express (www.leoexpress.com/cs).
6) Kolik stojí karta IREDO?
• Od 1. 12. do 31. 1. je karta IREDO k dostání za akèní cenu 30 korun.
• Akce platí pouze pro karty poøízené na území Pardubického kraje.
7) Je pro mne karta výhodná?
• Bezkontaktní èipová karta IREDO umožòuje zakoupení èasové jízdenky, jednorázové pøestupní
jízdenky nebo platbu elektronickou penìženkou, která je souèástí karty IREDO.
• Karta je vhodná pøedevším pro pravidelné cestující, kteøí využívají jak spoje pouze jednoho dopravce,
tak cestující, kteøí pøestupují mezi dopravci nebo využívají k dopravì také autobusovou dopravu.
8) Kde mohu kartu poøídit?
• Kromì stávajících kontaktních míst pro Vás novì od 15. prosince 2019 zøizujeme tøi nová kontaktní místa a to v Hlinsku, Chocni a Letohradu.
• Kompletní seznam kontaktních míst a informace o kartì IREDO najdete na stránkách spoleènosti
OREDO www.iredo.cz
9) Kdy ji mohu využít?
• V osobních, spìšných vlacích a autobusech na území Pardubického kraje.
• Dále karta platí v rychlících (mimo R 640 a R641) a také ve vybraných vlacích vyšší kvality
(IC, EC, rj). Seznam dálkových vlakù zaøazených do IDS IREDO naleznete na stránkách www.oredo.cz
• Od 15. prosince 2019 je rozšíøena platnost na následující úseky:
- 019 v úseku Tatenice – Zábøeh na Moravì
- 025 v úseku Èervený Potok – Hanušovice
- 236 v úseku Ronov nad Doubravou – Žleby
- 238 v úseku Vitanov – Ždírec nad Doubravou
10) Kde se dozvím více o systému IDS IREDO a kartì IREDO?
• Více o tarifu IDS IREDO, možnostech využití karty IREDO. nebo aplikaci IDS IREDO (pro iOS i
Android a také na http://iredo.online) naleznete na webových stránkách www.iredo.info nebo na Call
centru IDS IREDO 491 580 333.
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I TADY SE MĚNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
PŘELAĎTE NA NOVÝ SIGNÁL DVB-T2 VČAS
V celé České republice se mění starý televizní signál na moderní DVB-T2. Tato změna se postupně dotkne
všech televizorů, které přijímají pozemní vysílání. A tak není na co čekat… Lepší zvuk i obraz můžete mít
díky DVB-T2 už teď. Připravte se na přeladění včas!
Kdy a kde přecházejí na nový signál programy České televize? A jak poznáte, že se změna týká i vás?

Jak na DVB-T2?
1 Objevuje-li se na vaší obrazovce
logo HD, přeladění se vás netýká.

2 Vidíte tuto ikonu?
Zpozorněte.
Přechod na DVB-T2
se vás může týkat.
Přeladit můžete ihned!

27. 11. 2019
31. 3. 2020

7. 1. 2020

12. 2. 2020

30. 1. 2020

26. 2. 2020

30. 4. 2020

4. 2. 2020

19. 3. 2020

31. 5. 2020

K přeladění na DVB-T2 dochází na základě rozhodnutí vlády a mezinárodních dohod, které mají vést k rozvoji
vysokorychlostního internetu.

Česká televize nabízí informační pomoc s přeladěním na nový signál DVB-T2
na webu www.digict.cz nebo na telefonu 2 6113 6113.
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PODZIM V OBECNÍ KNIHOVNĚ
Zaèátkem záøí a øíjna se do knihovny postupnì pøišly podívat obì páté tøídy. Tématem
programu byl vesmír. Povídali jsme si o Zemi a Sluneèní soustavì. Hráli jsme hru na konec
svìta, pøi které byli páťáci rozdìlení do nìkolika skupin alias vesmírných lodí, z nichž každá
letìla na nìkterou planetu Sluneèní soustavy. Ne všem se ale hodilo vybavení, které si pøedtím
náhodnì vylosovali. Avšak aby se dozvìdìli, co vlastnì potøebují a jaké jsou podmínky na
té „jejich“ planetì, hledali informace v knihách o vesmíru a na internetu v knihovnì. Potom
každá vesmírná posádka prezentovala, jaká je „jejich“ planeta, zda by na ní mohl existovat
život, atd. Nakonec jsme si pomocí køížovky vysvìtlili, proè bylo Pluto vyøazeno ze systému
ostatních planet (je malé, nemá èistou a pravidelnou obìžnou dráhu).
V druhé polovinì záøí pøišly do knihovny dìti z 2. tøídy na program Hmyzí abeceda. Øíkali
jsme si, co je to hmyz, kde žije, neúspìšnì jsme ho hledali po zemi. Proto se dìti pustily do
hledání hmyzu v knížkách a postupnì jsme si prezentovali, jaký druh hmyzu našly. Potom
jsme se zamìøili na spisovatele, který právì o hmyzu napsal spoustu knih, Ondøeje Sekoru a
jeho Ferdu mravence. Dìti mu dokreslovaly èervený puntíkatý šátek a povídali jsme si o životì
v mraveništi. V druhé èásti programu jsme si postupnì èetli èást mravenèího dobrodružství a pak následoval nìjaký úkol. Jedním z nejpopulárnìjších úkolù bylo kuklení mravencù
a následnì praskání kukel. Dìtem, tedy vlastnì malým mravencùm, bylo poskytnuto speciální
vlákno na kuklení (toaletní papír) a ve skupinkách si vybraly jednoho, který se bude kuklit.
S pomocí ostatních byli dobrovolníci zabaleni do vlákna a podle toho, jak byl èten pøíbìh, kukly postupnì praskaly. Následnì všichni museli v mraveništi (zasedací místnosti OÚ) uklízet.
Ve støedu 25. záøí byla knihovna plná lovcù mamutù, tedy dìtí ze 4. B. Stejný program
následoval v dalším týdnu i pro 4. A. Program inspirovaný slavnou knihou Lovci mamutù
a další tvorbou autora Eduarda Štorcha byl o pravìku, pravìkých lovcích a jejich životì. Vyprávìli jsme si o Štorchových knihách, také jsme vybírali mezi fotkami èeských spisovatelù tu,
na které je sám slavný spisovatel a zakladatel moderní výuky dìjepisu. Stejnì jako pradávní
lovci byly i dìti rozdìleny do jednotlivých tlup a doplòovaly Štorchùv životopis, ve kterém
byla vynechána slova. Dìtem byl také vysvìtlen pojem dobrodružná literatura a proces, jakým
vlastnì kniha Lovci mamutù vznikala. Rovnìž jsme se nezapomnìli zmínit o ilustrátorovi
Zdeòku Burianovi, bez kterého bychom si nejen pravìk nedokázali pøedstavit. Nakonec jsme
si na lovce mamutù zahráli a dìti odkrývaly po èástech obrázek velkého pravìkého zvíøete.
Daøilo se to ovšem pouze tehdy, pokud správnì odpovìdìly na otázky, které se týkaly celé
lekce o pravìku.
Od pondìlí 30. záøí až do pátku 4. øíjna se konala v knihovnách po celé republice akce Týden
knihoven. Letošním tématem byla regionální historie. V øeèanské knihovnì v rámci toho probìhla výtvarná dílna, kdy dìti samy nebo s rodièi vyrábìly z rulièek od kuchyòských utìrek a papíru
žirafy a z novin a barevných papírù papírové kulièky. Ty jsme využili pøi další aktivitì. Nejdøíve si
úèastníci dopsali chybìjící slova na list se známou povìstí Já, zvon Jan za chrta dán. Jak zvon
zvonil jsme si demonstrovali na zvonku, který byl pøímo v knihovnì zavìšen, ovšem nejdøíve se
do nìj musely dìti strefit. Následnì se knihovnou neslo tajuplné Já, zvon Jan za chrta dán.
22

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

zpravodaj_prosinec_2019.indd 122

17.12.2019 10:25:30

V první polovinì øíjna se v knihovnì konal program o Miloši Macourkovi pro 3. tøídu,
inspirovaný knihou Žofka, øeditelka zoo. Nejdøíve si tøeťáci vylosovali zvíøátko a podle toho
se rozdìlili do dvojic. Potom to „své“ zvíøátko pøedvádìli. Vysvìtlili jsme si, že jednotlivým
oblastem svìta se øíká svìtadíly a podle toho, jaké mají podmínky, tak taková zvíøátka tam
žijí. Dìti zvíøátka pokládaly na správný svìtadíl a øíkaly, èím se ta urèitá zvíøata živí. Povídali
jsme si o spisovateli Miloši Macourkovi a jeho knížkách a dìti zkoušely zvíøata poznat podle
stop. Potom si ve skupinkách rozebraly rekvizity a pøedvádìly cirkusová pøedstavení. Nakonec
dostaly na doplnìní pracovní list.
V pátek 25. øíjna se do knihovny slétli èarodìjové, èarodìjky a pøišli se podívat mudlové
z širokého okolí. Tématem strašidelného veèírku, který se zde poøádal, byl totiž Harry Potter
a Kámen mudrcù. Kouzelnické bytosti se ostatním nejdøíve pøedstavily a dostaly štítek se
svým èarodìjným jménem. Ukázali jsme si 3D (trojrozmìrnou) rozkládací knihu Bradavice
a èást pøíbìhu jsme podle ní spoleènì vyprávìli. Kniha byla zapùjèena Krajskou knihovnou
Pardubice. Èarodìjný knihovnický klobouk rozdìlil dìti do jednotlivých kolejí a dìti kreslily a
vymýšlely název své koleje, znak a jakého mají posla, který jim nosí poštu. Také øíkaly, co by
udìlaly s Kamenem mudrcù, kdyby ho mìly. V neposlední øadì vymýšlely hymnu své koleje.
K tomuto úèelu byla knihovnì doèasnì svìøena spousta jednoduchých hudebních nástrojù
ze zdejší mateøské školky. Obecní knihovna velice dìkuje za zapùjèení. Následnì jsme si pøedvedli, co všechno dìti vymyslely, a vrhli jsme se na výtvarnou dílnu. Tentokrát jsme vyrábìli
lucerny ze sklenièek, svíèek, hedvábného papíru, barevných mašlí a pøipravených obrázkù.
Vyprávìli jsme si další èást pøíbìhu podle 3D knihy. Potom pøišla na øadu svaèina v podobì
netopýøích perníèkù. Následovala lekce výuky létání na koštìti skrze celou knihovnu. Hrdinové pøíbìhu o Harry Potterovi museli sehrát èarodìjnou šachovou partii. My v knihovnì jsme
hráli opravdu obøí èarodìjné Èlovìèe, nezlob se. Vítìzné družstvo získalo strašidelné želé oèi.
Potom nastal èas na tolik oèekávanou strašidelnou stezku, která tentokrát vedla pøes školní høištì a z
blízkého lesíka se stal Zapovìzený les. Úèastníci tam nejdøíve na své kartièky napsali odpovìdi na otázky,
které našly na høišti. Následnì procházeli pøes Zapovìzený les a hledali stopy po jednorožci. Ty se podaøilo
najít a jednorožce tím zachránit. Celý pobyt u školy byl ztížen výskytem nadpøirozených bytostí, které
chtìly uchvátit co nejvíce kouzelníkù. Naštìstí se jim to nepodaøilo. Proto jsme se mohli vrátit do knihovny.
Ještì než nám strašidelný veèírek skonèil, tak si malí kouzelníci v knihovnì vyrobili ve skupinkách sliz a
potom luštili a hledali rozdíly na obrázku èarodìjnice. Knihovna velice dìkuje pomocníkùm, obecnímu
úøadu, Krajské knihovnì Pardubice a všem, kdo se na strašidelném veèírku podíleli, a tìší se na pøíští rok.
V pondìlí 4. listopadu se konalo poprvé v letošním školním roce setkání s dìtmi z mateøské školy v
rámci projektu Pohádky do školky. Obecní knihovna Øeèany nad Labem spolupracuje pøi tomto projektu
už druhým rokem s Obecní knihovnou Vøesina. Projekt spoèívá v tom, že paní uèitelce je knihovnou jednou za mìsíc zasílána pohádka s obrázkem k tématu. Pøíbìh se pøeète dìtem v obou oddìleních školky
a následnì dìti podle vìku buï vybarvují pøiložený obrázek nebo malují svùj vlastní originální obrázek
podle pohádky. Zástupce knihovny si potom jezdí do školky poslechnout, jak se dìtem pohádka líbila a
popovídat si o ní. Nakonec dìti za krásné obrázky získávají od knihovnice malou odmìnu. Zaèali jsme
pohádkou o ochoèeném havranovi Ivanovi a druhým pøíbìhem byla veršovaná pohádka o veliké øepì.
Ve støedu 13. listopadu se konal tradièní Den slabikáøe. Nejmenší školáèci nejdøíve poznáZ P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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vali urèitá písmenka a pak jsme si øíkali, jaká z pøipravených knih èi jejich hrdinù zaèíná právì
na to písmenko. V další èásti programu dìti malovaly obrázek podle instrukcí, ale pøedem
nevìdìly, co vlastnì malují. Potom jsme si øíkali, jestli jim vyšel stejný obrázek jako sleènì
knihovnici. Protože písmenka se všem zdála smutná, zkoušeli jsme je spoleènì pomocí kouzelného klobouku promìnit na barevná. To se daøilo však jen ze zaèátku, protože klobouk potom
zaèal místo barevných písmen kouzlit vìci, které na nì zaèínají. Následovala tvùrèí dílna, kdy
jsme s prvòáèky v knihovnì vyrábìli krásné záložky. No a potom už nadešel èas na pøedávání
slabikáøù dìtem. Všechny byly nadšené, že mají svou vlastní krásnou knížku a knihovna jim
pøeje, ať se jim z ní dobøe a zábavnì uèí všechno, co budou potøebovat.
V úterý 26. listopadu se konala v knihovnì oblíbená Vánoèní výtvarná a tvùrèí dílna.
Vyrábìli jsme vlastní svíèky s pomocí vykrajovátek na cukroví a bílého vèelího vosku. Také si
dìti dìrovaèkami vytvoøily jednoduché lucerny z hedvábného papíru. Nejvíce je bavilo vánoèní
luštìní a trefování se míèkem do velkých sklenic, ze kterých si, pokud byly úspìšné, mohly
vybrat odmìnu. A protože pokusù bylo nekoneènì hodnì, tak odmìnu získali všichni.
Ve ètvrtek 28. listopadu probìhla beseda s paní
Ing. Lenkou Gotthardovou, CSc. na téma 100. výroèí úmrtí Karla knížete Kinského, prvního èeského
vítìze Velké národní v Liverpoolu. Beseda se konala
v hostinci v Labìtínì v podveèerních hodinách a
byla doprovázena promítáním na dataprojektoru.
Paní Ing. Gotthardová pøednášela zájemcùm o životì
knížete Karla Kinského, jeho lásce k Anglii, o koních
i o minulosti a souèasnosti výše zmínìného jezdeckého šampionátu. Za zapùjèení dataprojektoru a dopravení do Labìtína knihovna dìkuje obecnímu úøadu. Zájemci o èetbu knihy o Karlu knížeti
Kinském se mohou informovat v øeèanské knihovnì. Kniha zde bude k zapùjèení.
Od 9. do 13. prosince budou v knihovnì pøipraveny odmìny a sáèky s perlièkami pro
úèastníky ètenáøské soutìže Lovci perel. V dobì uzávìrky tohoto èísla zpravodaje probíhá sèítání perel a Morionù všech soutìžících, výsledky budou zveøejnìny v pøíštím èísle zpravodaje.
Knihovna bude otevøena do ètvrtka 19. prosince vèetnì. Od pátku 20. prosince do
1. ledna pøíštího roku bude zavøeno. Znovu otevøeno bude od ètvrtka 2. ledna 2020.
Jsou pro vás pøipraveny tyto novinky:
nauèná literatura pro dospìlé
BOBKOVÁ, L. Jan Lucemburský. – životopis prvního èeského krále z rodu Lucemburkù
CÍLEK, V. Evropa, náš domov. – o vývoji kontinentu od pravìku, historii pøírody, kultury
a významných událostech, které hýbaly svìtem
HORÁKOVÁ, P. – KAMEN, J. Zum Befehl, pane lajtnant, aneb Poslušnì hlásím, že byla
jednou jedna veliká bitva. – o životì vojákù a civilistù na frontì i v zázemí za I. svìtové války
KRAUS, I. Vìdci, vynálezci a podnikatelé v èeských zemích: Gerstner, Bolzano, Božek, Purkynì, Hlávka. – životopisy Èechù, kteøí zanechali nesmazatelnou stopu v dìjinách svìtové
vìdy
24
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SLÍVOVÁ, L. Charlotta. – o životì Charlotty Garrigue Masarykové
ŠOREL, V. Vzduch je naše moøe: historie èeského a èeskoslovenského letectví v komiksu.
– o dìjinách letectví u nás
ŠTROBLOVÁ, J. Rok sem, rok tam. – o životì èeské básníøky, pøekladatelky a autorky knih
pro dìti
ZÍDEK, P. a kolektiv. Budovatelé státu: pøíbìhy osobností, které ovlivnily vznik Èeskoslovenska. – biografie profesního i soukromého života celkem 56 lidí, kteøí se podíleli na protirakouském odboji a byli dùležitými èiniteli v dobì první republiky
beletrie pro dospìlé
DOSTÁLOVÁ, Z. Johana. – èeský román
DVOØÁKOVÁ, P. Dìdina. – spoleèenský román z èeské vesnice
HÙLOVÁ, P. Struèné dìjiny Hnutí. – dystopický román z blízké budoucnosti
KRATOCHVIL, J. Je suis Paris. – povídky, eseje, autobiografická vyprávìní spjatá s Paøíží
TUÈKOVÁ, K. Vitka. – pøíbìh psaný formou divadelní hry o slavné èeské hudební
skladatelce a dirigentce Vítìzslavì Kaprálové
nauèná literatura pro dìti
FUÈÍKOVÁ, R. Antonín Dvoøák. – o životì jednoho z nejslavnìjších Èechù
VETEŠKOVÁ, M. Jak maminka vyprávìla o 20. století. – maminka dìtem pøed spaním
vypráví, ne pohádky, ale pøíbìhy, s nimiž se setkává pøi práci v Èeském rozhlasu
beletrie pro dìti od 6 do 9 let
FIŠAROVÁ, M. Kája a Claudie: hra na štìstí. – dobrodružný pøíbìh o útìku
z domova a støídavé péèi
KROLUPPEROVÁ, D. Polštáøoví podvodníci. – dobrodružný pøíbìh
beletrie pro mládež od 10 do 15 let
BLYTONOVÁ, E. Dvojèata Pat a Isabela. - humorný a dobrodružný pøíbìh
Pøipravuje se: (tato nová rubrika obsahuje dìtské knihy i knihy pro dospìlé, nauèné knihy
i beletrii, které se ještì nepùjèují, knihovna je právì zpracovává, avšak rádi vám nìkterou
zamluvíme a dáme vám vìdìt, jakmile bude k dispozici)
HOLASOVÁ, A. F. Kde domov mùj: pøíbìh hymny.
MARTÍNEK, J. Naší republice je 100 let.
MORNŠTAJNOVÁ, A. Strašidýlko Stráša.
NOVÁKOVÁ, Z. Pøítel stesk.
PACNER, K. Ètvrtstoletí republiky. Kronika naší nejnovìjší historie 1991 – 2018.
ŠTIFTER, J. Sbìratel snìhu.
TEPER, J. Co mnì napsal hadilov písaø.
ŽIŽKOVÁ, H. Pøece to nevzdáš.
BRYCZ, P. Neboj se, vždyť máš èesnek!
Èasopisy
V letošním roce nabízíme tato periodika:
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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
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
Všem ètenáøùm a pøíznivcùm malým i velkým pøeje knihovna krásné, veselé a podaøené
Vánoce a hodnì štìstí a zdraví do nového roku 2020.
Mgr. Kateøina Šandová, knihovnice
26
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ČRS MO ŘEČANY NAD LABEM
Blíží se konec roku a pøed námi je poslední èlenská
schùze, která se koná v pátek 13. 12. 2019 v 19:00 v hostinci U Koblihù. Doufám, že se sejdeme v hojném poètu.
Paní starostka letos zorganizovala schùzku s Povodím
Labe. Diskutovalo se pøedevším o možnosti údržby tokù
v katastrálních územích obce. Paní starostce se podaøilo
vyjednat, že mùžeme tyto toky udržovat my. A vzhledem
k tomu, že koryta potokù byla vìtšinovì zarostlá, pustili
jsme se hned do údržby. Nejvíce nám dala zabrat struha
u nadjezdu z Øeèan do Labìtína. Krom vysekání zelenì
a køoví jsme ve struze objevili také smetištì. Je smutné, jak
se nìkteøí lidé dokáží k pøírodì chovat.
Jak taková naše brigáda probíhá se mùžete podívat na
pøiložených fotografiích.
Dále se paní starostce podaøilo získat z Povodí Labe finanèní pøíspìvek na údržbu koryt potokù. To znamená, že
na brigádu se mohou pøihlásit zájemci nejen z øad rybáøù,
ale každý, kdo nám chce pomoci. Uvítáme všechny dobrovolníky.
V roce 2020 plánujeme otevøít dìtský rybáøský kroužek, najdou-li se zájemci. Pøijïte se informovat na první
schùzi výboru, která se koná 3. 1. v 19:00 v klubovnì
v ulici Budovatelù è.p. 359. Budou-li mít o èlenství zájem
i dospìlí, také je rádi pøivítáme na této schùzi a podáme
bližší informace.
Pøejeme Vám krásný advent a vánoèní svátky! Do nového roku pøejeme všem jen to nejlepší!
Petrùv zdar.
Ing. et Ing. Ondøej Sýkora, jednatel MO
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JAK ŽIJE TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA
SOKOL ŘEČANY NAD LABEM
V sobotu 12.10. se konal pochod u pøíležitosti Památného dne sokolstva (8.10.). Vyrazili
jsme od nádraží v Øeèanech nad Labem smìrem na Zdechovice. V lese poblíž osady Zbranìves
jsme se vydali po žluté turistické znaèce smìrem ke skalnímu útvaru Obøí postele. Na této
trase se nám podaøilo najít Petrovu šlápotu. Z Obøích postelí jsme pokraèovali dále po zelené
do Morašic. Jak už to pøi našich pochodech bývá, za vesnicí jsme rozdìlali ohýnek a opékali
buøty a klobásky. Po naèerpání nových sil jsme vyšlápli kopec nad Morašicemi. Cestou na
vrchol jsme se zastavili u pomníèku lesního adjunkta Václava Mildeho, který byl zavraždìn
5.6.1874. Na kopci nás poté èekal krásný výhled na Krkonoše a horu Snìžka. Odtud jsme
sešli do Krasnice a zastavili se u památníku padlých
partyzánù. Pak už nás èekala cesta pøes Spytovice
a Zdechovice zpìt do Øeèan, kde jsme u nádraží náš
vydaøený výlet ukonèili.
Povìst o Petrovì šlápotì:
Za onoho èasu, kdy ještì kamení bylo tvárlivé
a chodil po našem kraji Ježíš s Petrem. Když procházeli oním místem, seznali, že kamení je mìkké. I tázal
se Petr: „ Pane, jak pøejdeme?“ Ježíš odpovìdìl: „Vystup na kámen a udeø holí.“ Petr tak uèinil a kameny
ihned ztuhly. Pokraèovali potom již bez obtíží dále.
V mìkkém kamení se však otiskla Petrova šlápota i
konec jeho hole, což je vidìt v onìch místech dodnes.
Les je od dávných dob nazýván Petrovou šlápotou.
(https://www.geocaching.com/geocache/
GC2C441_petrova-slapota)
Ve dnech 25. až 28. 10. 2019 uspoøádal
oddíl všestrannosti sokolský výlet na Benecko - Janova Hora. Skupinu tvoøili jak mladí
sokolíci, tak i ti døíve narození. Každý den vyráželi na túry po západních Krkonoších. Navštívili mohylu Hanèe a Vrbaty, Zlaté návrší,
pramen Labe.
Poèasí se jim vydaøilo, celé dny bylo sluneèno bez mráèku. Veèer posedìli a u ohnì
hodnotili probìhlý den. Po celou dobu nachodili kolem 50 km.
Stále probíhají cvièení všech složek pod vedením Markéty Týèové, Hany Popkové a Jiøí28
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ho Karvánka ve spolupráci s Ivanem Kalouskem st. Ženy nejenže cvièí, ale také se sejdou
a proberou cvièební hodiny. O pohoštìní se postará vedoucí cvièitelka. Toto posezení bývá na
ukonèení cvièení pøed Vánocemi. Stává se již témìø tradicí.
V pøedveèer svátku svatého Mikuláše chodí snad v každém mìstì a vesnici skupinky v maskách pøedstavujících Mikuláše, èerta a andìla. Tento obyèej pøežil staletí a je stále oblíbený.
Dìti dostávají nadílky jak sladkostí, tak i ovoce. Ty, které zlobily, najdou v dáreèku i uhlí nebo
bramboru.
Pøi této pøíležitosti Sokol každoroènì poøádá Èertovský turnaj v ping pongu a volejbalu.
Nejinak tomu bylo i letos, kdy byl turnaj naplánován na sobotu 7.12. Více o celé akci si pøeètete v pøíštím vydání zpravodaje.
Na 27. 12. 2019 pøipravujeme výšlap s názvem Železné hory – krásné za každého poèasí
a v každém roèním období. Kdo má chuť vymìnit televizní program a talíøek s cukrovím za
pohyb na èerstvém vzduchu, ať se dostaví v 7.45 hod k vlakovému nádraží. Tìšíme se na vaši
úèast.
V sobotu 18. 1.2020 se budou konat tradièní Šibøinky v hostinci v Labìtínì. Hraje oblíbená skupina Èeros.
Masky vítány.
Kromì tìchto pøíjemných vìcí musíme my jako Sokol bohužel øešit i vìci nepøíjemné. Proè se dnes naše
mládež neumí sportovnì bavit? Podívejte se na fotky,
jak se dokáží vandalové (pravdìpodobnì z dìtských
øad) chovat k cizímu majetku. Rozbité dveøe u WC, vypínaè v kabinách, rozbitá skla oken u boudy, vytažená
lajnovaèka a rozježdìné antukové høištì. Nejenže lezou
i po støeše kabin a tím ji poškozují, daleko horší je, že
hrozí nebezpeèí úrazu.
Ivan Kalousek st., Eva Kalousková a Jan Èapek
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SDH LABĚTÍN
Ani na podzim labìtínští hasièi nezaháleli.
Zaèátkem záøí jsme se opìt zúèastnili závodù
v Kladrubech nad Labem. Družstvo SDH juniorù
obsadilo krásné druhé místo, starší hasièi skonèili
v silné konkurenci na místì pátém.
V sobotu 14.9. se konalo již tradièní posezení
hasièù s Klubem žen Labìtín. Poèasí nám pøálo,
všichni se dobøe bavili, byla to hezká pøíležitost
sejít se, popovídat. Zlatým høebem celé akce
bylo pøedání diplomu a medaile panu Ladislavu
Kalouskovi, služebnì nejstaršímu dobrovolnému
hasièi v Èeské republice. Zcela právem mu náleží
náš obdiv a uznání.
V øíjnu jsme založili hasièskou pøípravku pro
dìti od 4 do 5 let. Nováèkové se snaží a za pomoci starších dìtí už teï pilnì trénují na letní
závody. Vìøíme, že se na svých prvních závodech
urèitì pøedvedou.
Sbor dobrovolných hasièù Labìtín vám všem pøeje krásné prožití vánoèních svátkù a hodnì zdraví a pohody do nového roku.
Petr Pohl
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Nový školní rok zaèal pro naše dìti ve školce pohádkou. Navštívila nás naše oblíbená Víla
Srdíèková s pohádkou Popelka. Loutkové pøedstavení bylo doprovázené hudbou a krásným
zpìvem.
Starší dìti zaèaly, již tradiènì, docházet do tìlocvièny základní školy do sportovní školièky.
Pod vedením zkušených trenérù si každé úterý protáhly svá tìla a pøedvedly, co všechno už
dokáží.
Ke konci záøí se konal výlet do Liciboøic. Všechny dìti odjely do Babièèina dvoreèku, kde si
prohlédly opravdový statek, kde žijí kozy, slepice, husy, oveèky, prase, kráva Bùèa, ale i lamy,
nutrie a želvy. Ale nejen to. Vyzkoušely si, jak tìžké je napumpovat vodu, nosit na zádech nùši
a krmit zvíøátka.
I letos pokraèujeme v celostátním projektu Celé Èesko ète dìtem. Spolupracujeme s Káťou
Šandovou, která nám každý mìsíc pøinese jinou pohádku, kterou si pøeèteme, nakreslíme k ní
obrázky a ty jsou pak vystavené v místní knihovnì.
Koncem øíjna k nám zavítalo další divadélko s pohádkou Èervená karkulka. Tato klasická
pohádka, kde zlý vlk sežere nejdøíve Karkulku a pak i babièku, nìkteré dìti trochu vystrašila.
Pohádka byla z èásti hraná lidmi a z èásti loutkami.
Povídání o sv. Martinovi jsme doplnili výletem do Kladrub n. L., abychom si prohlédli skuteèné bìlouše. K tomu nám padal první sníh, takže atmosféra byla dokonalá.
Poslední listopadový týden jsme se vypravili na vánoèní výlet na zámek v Chlumci nad
Cidlinou. Prošli jsme nìkolik vyzdobených komnat a seznámili jsme se s tím, jak tráví Vánoce
dìti v jiných zemích. Kdo jim nosí dárky, co jedí k veèeøi a jak mají ozdobený stromeèek
v Itálii, Americe, Norsku a jak v Rusku. Na konci prohlídky na nás èekaly Vánoce naše, èeské.
Se stolem, na kterém nechybìla vánoèka, perníèky, cukroví, které napekla maminka, nádherný stromeèek a pod ním dárky. Na cestu jsme od paní prùvodkynì dostali malou sladkost a
omalovánku.
Radka Kovaøíková, uèitelka MŠ
Naše podìkování patøí tìmto sponzorùm:
* tiskárna L. Sobotka
* Obecní úøad Trnávka
* Spoleènost pøátel ZŠ a MŠ Øeèany nad Labem
a všem, kteøí nám bìhem roku darovali materiál na výtvarnou a pracovní èinnost.
Hana Hozáková, vedoucí uèitelka MŠ
Kolektiv zamìstnancù Základní a mateøské školy v Øeèanech nad Labem pøeje všem
klidné a spokojené prožití vánoèních svátkù a mnoho zdraví do nového roku.
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ZPRÁVY ZE ZŠ
Beseda o pohledu na svìt z koòského høbetu
V úterý 21. øíjna jsme pøivítali milou
návštìvu – žokeje Jiøího Kouska, který na
letošním roèníku Velké pardubické slavil
krásné 5. místo.
Dìti ze 2. tøídy, 5. A i 5. B se na toto
setkání tìšily a pøipravily si spoustu zajímavých otázek, které smìøovaly do dostihového prostøedí. S nadšením si prohlédly vítìzné poháry, osahaly si jezdecké
sedlo, bièík a zasmály se promìnì svých
kamarádù v malé žokeje. Ještì jednou
dìkujeme panu Kouskovi za èas, který s dìtmi strávil.
V. Danielová, M. Banková, J. Vohralíková
Jsem laskavec
Ve støedu 13.listopadu jsme oslavili Svìtový den laskavosti tím, že jsme se rozhodli s dìtmi
3. tøídy a 5.A potìšit svou návštìvou a vystoupením obyvatele Komunitního domu pro seniory
v Øeèanech nad Labem. Pozvání pøijali i prarodièe našich žákù, takže jsme se ve spoleèenské
místnosti sešli ve velkém poètu. Dìti se na vzájemné setkání velice tìšily a poctivì pøipravovaly program, chystaly obèerstvení i drobné dáreèky. V deset hodin dopoledne vše vypuklo. Hrálo se divadlo, na pódiu se vystøídali malí taneèníci, spoleènì jsme si zazpívali lidové písnièky,
zasmáli jsme se u hrátek s písnièkou Na tý louce zelený, poslechli jsme si ukázky hry dìtí na
hudební nástroje a na závìr jsme si s velkou chutí zahráli hru BINGO. Celé dopoledne se neslo
ve veselém duchu a padající sníh nám pomohl navodit již pøedvánoèní srdeènou atmosféru.
Vìøíme, že jsme pøedali kousek radosti a vykouzlili tolik úsmìvù, že nás jistì budou høát až do
Vánoc.
Dìkujeme
za tento úžasný den a v listopadu 2020
se na všechny
opìt tìšíme.

Veronika Danielová, Andrea Pušová
34
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Nìmecký divadelní festival
Stalo se již tradicí, že na podzim dostáváme pozvání od nìmeckého divadla Galli
München, které každý rok pøijíždí do Pardubic v rámci nìmeckého divadelního festivalu. Ten poøádá Goethe Zentrum Pardubice.
Jelikož se nikdy nejedná o obyèejné
divadlo, kde diváci zùstávají pouze diváky, ale o velký zážitek spojený s tím, že
diváci se naopak stávají herci, je potøeba
vždy vybrat takové žáky, kteøí dovedou
porozumìt nìmèinì a zvládnou se v
jednoduchých vìtách vyjádøit. Je to
také pøíležitost, setkat se s rodilým mluvèím, vyzkoušet si své vlastní dovednosti, pobavit se
a mnohdy pøekonat ostych z mluvení, èi trému.
Letos jsme se vydali do Divadla 29 s osmi žáky 9. a 8. tøídy na pøedstavení Der gestiefelte
Kater (Kocour v botách) a mìli jsme štìstí – na jevišti se ve svých rolích vystøídali všichni „herci“
z Øeèan a v konkurenci støedoškolákù, kteøí byli dalšími diváky, si rozhodnì neudìlali ostudu.
Naopak – hlavní roli pøijala Jana Machovcová z 9. tøídy a zhostila se jí obdivuhodnì. Zahanbit se však nedal nikdo z našich žákù, všichni podali skvìlý herecký výkon a závìreèný potlesk
si opravdu zasloužili. Když za námi po pøedstavení navíc pøišla jedna z hostujících hereèek
a v nìmèinì dìtem pogratulovala s tím, že byla skuteènì nadšená, to byl okamžik, na který
se dlouho nezapomíná.
Vìøím, že jsme spoleènì prožili dopoledne plné zážitkù.
Veronika Danielová

Zamilovaný Shakespeare
V pátek 18. 10., v období, kdy podzim již ukazuje svou pravou tváø, navštívili žáci 8.
a 9. tøídy pøedstavení ve Východoèeském divadle v Pardubicích s názvem „Zamilovaný Shakespeare“. Pøedstavení bylo velmi zdaøilé, naši žáci sledovali dìj na jevišti s velkým zaujetím
a vzhledem ke svým znalostem britské historie dokázali divadelní postavy ztotožnit s reálnými
postavami. Z bìžného podzimního dne jsme tak prožili den plný kulturních zážitkù a domù
jsme se vraceli s úsmìvy na tváøi.
Zdenìk Horálek, Hana Valentová
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Nìmèina nekouše
V pátek 29. 11. probìhla u nás ve škole
jazyková animace koordinaèního centra èesko-nìmeckých výmìn mládeže Tandem.
Jazyková animátorka provedla žáky 7. a 8.
tøídy netradièní hodinou nìmeckého jazyka,
která mìla za cíl navodit chuť a zájem o jazyk
našeho sousedního státu. Žáci si zábavnou
formou zopakovali nejen pozdravy, ale seznámili se rovnìž se spoustou germanizmù, které
èeština obsahuje (flaška – Flasche, káva – Kaffee, brýle - Brille atd.) Pracovalo se ve skupinách,
aktivity vnesly do hodiny spoustu kreativity a dynamiky.
A protože jsme byli již kousek od adventu, na závìr si žáci zkusili zahrát krátký vánoèní
pøíbìh, pøi kterém si procvièili slovíèka, vše spojili s pohybem a ještì se i pobavili.
Podìkování patøí paní Hanì Jarošové, jazykové animátorce, která pro naše žáky všechny
aktivity pøipravila.
Veronika Danielová, Eva Husáková

Tradièní tance
Jako každý rok k nám 16. 10. 2019 zamíøily dìtské soubory z rùzných zemí. Letos
pøijely ze Srbska, ze Slezska, ze Slovenska
i z Èech. Všichni úèastníci nám pøedvedli jejich tradièní kroje, zatanèili, nìkteøí i zazpívali,
tøeba píseò v praslovanštinì nebo slovenskou
lidovou „Tancuj, tancuj“ a zároveò se doprovodili vlastními hudebními nástroji. Pøedstavení
bylo opìt moc hezké a my se tìšíme, co nás
èeká pøíští rok.
Kateøina Baèkovská
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Úspìšná žádost ZŠ a MŠ Øeèany nad Labem o dotaci
K poslednímu srpnu jsme zdárnì ukonèili èerpání z dvouletého dotaèního programu nazvaného Zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Øeèany nad Labem, v jehož rámci jsme obdrželi
1 038 402 Kè na výbìr z pøedem stanovených projektù (tzv. šablon). Využili jsme je na
zaplacení školních asistentek v ZŠ i MŠ, proškolení pedagogù (ètenáøská gramotnost, inkluze,
jazykové vzdìlávání, prevence logopedických vad apod.) V MŠ se také konala osvìtová setkání
pedagogù se zákonnými zástupci, v ZŠ probíhaly ètenáøské kluby, klub zábavné logiky a také
douèování žákù.
Úspìšní jsme byli také následnì s žádostí o dotaci z programu zkrácenì nazvaného Šablony II na projekt Zlepšení výuky a na ZŠ a MŠ Øeèany nad Labem II, a to s datem zahájení
1. 9. 2019. V tomto pøípadì jsme dostali možnost hospodaøit s èástkou 1 521 047 Kè. Kromì
základní školy a mateøské školy byla dána tentokrát možnost zapojit do programu navíc školní družinu. Projekt je opìt rozprostøen na dva roky. Ve všech souèástech právního subjektu
se dìti budou v jeho rámci vzdìlávat zábavnou formou s tablety a peníze poputují také na
realizaci projektových dní mimo naši školu. Ve škole i ve školce opìt využíváme pomoci školních asistentù. Paní uèitelky ve škole pokraèují s úspìšnou realizací klubù zábavné logiky a
ètenáøských klubù, ve škole i ve školní družinì mají pøihlášení žáci možnost navštìvovat kluby
komunikace v cizím jazyce (v našem pøípadì v angliètinì). Peníze navíc vystaèí i na další vzdìlávání pedagogù – v ZŠ se jedná o vzdìlávání zamìøené na anglický jazyk, ve školní družinì se
týká také angliètiny, dále pak osobnostního sociálního rozvoje a polytechnického vzdìlávání.
V následujících dvou školních letech nás tedy vedle „bìžné“ školní práce èekají také starosti i radosti pøi naplòování výše popsaného projektu. Pevnì vìøím, že bude stejnì pøínosný,
jako tomu bylo v pøedcházejícím období.
Tomáš Zemánek, øeditel školy

Scholla Bohemia
V rámci volby povolání navštívili v pátek 1.11. žáci 8. a 9. roèníku akci s názvem „Scholla
Bohemia“, na které se prezentují støední školy z Pardubického kraje, ale byly zastoupeny také
školy z krajù okolních. Každá škola zde mìla své stanovištì, u kterého se žáci a rodièe mohli
informovat o prùbìhu pøijímacího øízení, otevíraných oborech a možnostech uplatnìní po
úspìšném absolvování zvoleného oboru. Naši žáci se do víru akce vrhli s plnou vervou a hned
od zaèátku zasypávali vystavovatele nejrùznìjšími dotazy. Dozvìdìli se tak mnoho užiteèných
informací a hlavnì získali pøehled o možnostech svého dalšího vzdìlávání.
Pøejeme našim deváťákùm, aby jejich volba byla správná, a doufáme, že podobné akce
a dny otevøených dveøí na støedních školách pomohou jejich výbìru.
Zdenìk Horálek, Hana Valentová
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Podzimní pøírodovìdné soutìže
Zaèátkem nového školního roku tradiènì zaèínají i pøírodovìdné soutìže. Dne 15. øíjna
probìhla dvì školní kola. Pro žáky 9. tøídy „Hledáme nejlepšího mladého chemika ÈR“ s úèastí
23 žákù a pro 8.-9.tøídu „Pøírodovìdný klokan – kategorie KADET“ s úèastí 20 žákù z 8.tø. a
23 žákù z 9.tø. Regionálního kola „Mladého chemika“ se mohou zúèastnit 3 nejlepší deváťáci.
Maximum bodù, tj. 66, nezískal nikdo. Nejlepší byla Jana Machovcová s 58,5 b., druhý pak
Ondøej Novotný se 43 b. a na tøetím místì Adéla Žáková se 41,5 b. Tyto žáky èeká 10.prosince
na SPŠCH v Pardubicích krajské kolo.
Do okresního kola „Pøírodovìdného klokana“ musí škola nahlásit bodové výsledky nejlepších 10
žákù ze všech soutìžících, tj. obou tøíd. První místo získal žák 8.tø. Adam Týè se 68 b., druhé místo Jana
Machovcová z 9. tø. se 62 b. a tøetí místo žák 8. tøídy Kristián Èipèala s 57 b. Celkem bylo do okresního
kola nahlášeno 5 žákù 8. tøídy a 5 žákù 9 tøídy. Je zajímavé, že nìkteøí žáci 9. tøídy, kteøí vloni úspìšnì
obsadili pøední místa, to nezopakovali i letos. V okresním kole, kde byly hodnoceny bodové výsledky
všech nejlepších žákù zúèastnìných škol, se nikdo z našich neprobojoval mezi nejúspìšnìjší desítku.
Jana Záleská

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Máme rádi Èesko
V prùbìhu mìsíce øíjna probìhla
ve všech oddìleních družiny základní
kola vìdomostní soutìže MÁME RÁDI
ÈESKO. Vítìzové pak postoupili do finále, které se uskuteènilo 16. øíjna. Z
každé tøídy soutìžili dva úèastníci. Kladené otázky byly pøimìøeny vìku dìtí.
Za 1. tøídu získala nejvíce bodù
Viktorka Èerná, za 2. tøídu obhájil vítìzství Štìpán Èernovský. Ze 3. tøídy
byla nejúspìšnìjší Pavlínka Hladíková.
V kategorii 4. a 5. tøíd byla nejlepší
Elenka Køivková.
Drakiáda
V pondìlí 25. 11. probìhla na školním høišti DRAKIÁDA. Na poøadu byly
již tradièní soutìže: soutìž o nejvìtšího a nejmenšího draka, soutìž o nejvýše létajícího draka a draka v kotrmelcích.
Jiøina Andrlová
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Køeslo pro hosta
Ve støedu 6. listopadu probìhla ve školní
družinì akce KØESLO PRO HOSTA.
Tentokráte jsme si pozvali vojáka z povolání – rotného Josefa Kopáèe z Agentury vojenského zdravotnictví Armády Èeské republiky, který pracuje ve skupinì zdravotních
odsunù 6. polní nemocnice Hradec Králové.
Pan Kopáè si pro nás pøipravil poutavé a zajímavé povídání o své práci i o misích, které
absolvoval v Afganistánu. Své vyprávìní propojil s projekcí fotografií. Na závìr dìtem ochotnì odpovídal na všeteèné otázky.
Moc dìkujeme panu Kopáèovi za velice pìknou besedu a èas, který nám vìnoval.
Pøejeme hodnì úspìchù v práci i v osobním životì.
Vychovatelky a dìti ze školní družiny
Výstavka tvoøivosti žákù
Ve ètvrtek 14. listopadu jsme v pøízemí školy pøipravili pro rodièe podzimní výstavku tvoøivosti žákù ze školní družiny. Velice nás potìšila slova uznání. Dìkujeme.
Vychovatelky ze školní družiny
Netradièní sportovní odpoledne
Ve støedu 11. záøí jsme pro žáky ze všech
oddìlení družiny pøipravili spoleènou akci –
NETRADIÈNÍ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE. Na školním høišti se soutìžilo ve ètyøech disciplínách.
V kutálení medicinbalu do dálky, ve skoku
do dálky z místa se zátìží na zádech,
ve slalomu pozadu a v poètu døepù na èas.
Na závìr probìhlo vyhodnocení. Vyhlášeni a
ocenìni byli rekordmani jednotlivých disciplín
a všichni zúèastnìní získali za snahu drobnou
odmìnu.
Jiøina Andrlová
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VÁNOCE V ČECHÁCH
Staroèeské Vánoce mìly klidnìjší prùbìh. Po vsích chodili dùm od domu koledníci, dodržovaly se pùvodní zvyky a tradice, štìdroveèerní veèeøe byla skromnìjší a lidé k sobì byli mnohem
milejší a vstøícnìjší.
Naši pøedkové považovali Vánoce pøedevším za náboženský svátek. Ètyøi týdny trvající advent byl urèený a využívaný k pokání a meditacím, dodržoval se i pùst. Adventní doba konèila
Štìdrým dnem, který mìl ponìkud jiný prùbìh než ten v souèasné dobì. Dopoledne se zdobil
stromeèek – byla na nìm jablka, oøechy, perníèky, slamìné ozdoby. Odpoledne se ženy vìnovaly
pøípravám jídla. Na stùl se položil sváteèní bílý ubrus a nohy se omotaly øetìzem, který symbolizoval rodinu a také mìl chránit hospodáøství pøed zlodìji. Doprostøed stolu se pokládala ošatka
s èesnekem, který mìl mít ochrannou moc, a také køížek, svícen, bochník chleba a hrníèek medu.
Hospodáø svázal nìkolik klasù obilí, které namoèil ve svìcené vodì, a vykropil celý dùm.
Když na nebi vyšla první hvìzda, zasedla rodina ke stolu a nikdo už od nìj až do ukonèení
spoleèné veèeøe nesmìl vstát a odejít. Otec pøednesl modlitbu a pak nakrájel chléb – krajíèky ale
nesmìl poèítat. Krajíce chleba pomazal medem a rozdal všem u stolu. Pokud byl nìjaký krajíc
navíc, znamenalo to, že se rodina rozroste, pokud jich bylo málo, znamenalo to, že nìkdo odejde
do svìta nebo úmrtí.
K jídlu se podávala houbová polévka a staroèeský kuba – smìs z krupek, høíbkù a èesneku
a hrách posypaný cukrem a perníkem. Na stole byla i vánoèka, pøípadnì jablkový závin a také
tradièní jablka a oøechy.
Po veèeøi pøišly na øadu zvyky, tradice a vìštìní. V umyvadle se pouštìly lodièky ze skoøápek
vlašských oøechù, lilo se olovo nebo se házelo støevícem. Na venkovì svobodná dìvèata tøásla
bezem a podle povìry se dívka pak vdala tam, odkud se ozval štìkot psa.
Vyvrcholením Štìdrého dne byla pùlnoèní mše. Lidé se sešli v kostele, uctili spoleènì narození
Ježíše Krista a celý slavnostní veèer zakonèili písní „Narodil se Kristus Pán“.
Naše souèasné Vánoce by se daly popsat nìkolika slovy – spìch, stres, nákupy, uklízení. Vánoèní svátky ztrácejí svùj pùvodní náboženský význam, adventní období je plné napìtí, shánìní
drahých dárkù, zbyteèného uklízení a nákupních košù pøetékajících jídlem a pitím. Pùvodní
duchovní atmosféra Vánoc se stává stále více materiální.
Souèasné Vánoce jsou ve vìtšinì pøípadù už od zaèátku adventu takové, jaké by správnì být
nemìly. Zelená, bronzová, støíbrná a zlatá adventní nedìle jsou pøedevším výzvou pro obchody.
Vìtšina z nich zaèíná s nabídkou vánoèního zboží už na podzim. Nákupní horeèku podporují
i všechny televizní programy, kde je reklam mnohem více, než kdy jindy, bìžnou záležitostí se
už také stává vzít si pùjèku a utratit ji za dárky. Lidé se pøedhánìjí ve zdobení oken a zahrad
svítícími øetìzy, bohužel nìkteré vánoèní ozdoby a dekorace jsou velmi èasto za hranicí vkusu.
Ke shonu, nervozitì a nedostatku èasu se ještì pøidává nepovinnì povinná úèast na firemních
veèírcích, návštìvy pøíbuzných a známých a mnozí z nás se vždy tìší, až už bude po Vánocích.
Není to ale škoda? Vánoce by mìly být èasem klidu, pohody a milých setkání. Dùležitìjší než
stromeèek ozdobený podle nejmodernìjších trendù a spousta dárkù pod ním je pøece to, s kým
o Vánocích jsme a jak spokojenì je prožíváme.
40
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NEOBVYKLÉ ZVYKY A TRADICE
ANEB JAK SE SLAVÍ VÁNOCE VE SVĚTĚ
Vánoce jsou svátky, které prožívá témìø celý svìt. Každá zemì má své zvyky a tradice,
dárky nejsou nadìlovány ve stejný den a stejnou postavou. Jak to tedy s vánoèními oslavami
ve svìtì vypadá?
Austrálie
Lidé si do oken svých bytù a domù vyvìšují pohlednice, které dostanou od pøátel a známých, a soutìží se sousedy, kdo jich má nejvíce.
Ukrajina
Èastou dekorací na stromcích je umìlý pavouk a pavuèina. Lidé vìøí, že pokud ráno na
Vánoce najdou pavuèinu, pøinese jim to štìstí.
Litva
Typickou vánoèní tradicí je vleèení døevìné klády jako symbolu problémù a neštìstí. Rodiny, sousedé a pøátelé se sejdou, zpívají lidové písnì, popøejí si navzájem vše dobré a spoleènì
polena spálí, aby zahnali neštìstí a problémy.
Venezuela
V hlavním mìstì Caracasu chodí všichni vìøící od 16.prosince až do Štìdrého dne èasnì
ráno do kostela. Vlastnì nechodí – jezdí na bruslích. Do osmi hodin jsou tak uzavøené nìkteré
cesty, aby byla jízda pro vìøící bruslaøe bezpeènìjší.
Dánsko
Dánové chodí o silvestrovské noci po domech svých pøátel a za dveømi jim rozbíjejí porcelán. Èím vìtší hromadu støepù pak pøed domem lidé najdou, tím vìtší mají radost, jelikož to
pro nì znamená více štìstí v dalším roce.
Španìlsko
K nejdùležitìjším vánoèním rituálùm patøí losování šťastných èísel Vánoèní loterie, která
je nejstarší a nejvìtší loterií na svìtì. 22. prosince jsou miliardy rozdìlovány mezi velké množství výhercù. Této tradice se v zemi zúèastní témìø každý.
Japonsko
V této zemi Vánoce nejsou oficiálním státním svátkem, nepeèe se krùta, nesmaží kapr,
ale Vánoce v Japonsku = KFC. Zemì vycházejícího slunce je milovníkem sváteèního kyblíku
plného kuøete. Nejlepším nápadem tady je pøijít na vánoèní hostinu s balíèkem z rychlého
obèerstvení.
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V ROCE 2020 UPLYNE…
720 let
610 let
605 let
600 let
420 let
400 let
350 let
245 let
240 let
200 let
195 let
190 let
170 let
150 let
130 let
130 let
115 let
100 let

65 let
30 let

42

1300 – mìnová reforma Václava II. – zahájení ražby pražských grošù
1410 – dokonèen Staromìstský orloj
1415 – upálení mistra Jana Husa
1420 – narozen Jiøí z Podìbrad, èeský král
1600 – Ján Jesenius provedl první pitvu lidského tìla v Èechách
1620 – bitva na Bílé hoøe
1670 – zemøel Jan Ámos Komenský, pedagog a uèenec
1775 – v pražském Klementinu zaèalo pravidelné mìøení teplot a zapisování poèasí
1780 – zemøela Marie Terezie, èeská a uherská královna, rakouská vévodkynì
1820 – narozena Božena Nìmcová, spisovatelka
1825 – v Praze zahájila èinnost Èeská spoøitelna, na dlouho jediný
penìžní ústav v Èechách
1830 – narozen František Josef I., rakouský císaø, èeský a uherský král
1850 – narozen Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident èeskoslovenské republiky
1870 – zemøel Karel Jaromír Erben, básník a pøekladatel
1890 – narozen Karel Èapek, spisovatel a novináø
1890 – založena Èeská akademie vìd a umìní
1905 – první transplantaci oèní rohovky na svìtì provedl primáø oèního oddìlení
olomoucké kliniky Karl Eduard Zirm
1920 – Národní shromáždìní schválilo první ústavu èeskoslovenského
státu, Praha se stala hlavním mìstem republiky, sídlem prezidenta a
ústøedních orgánù
1955 byla v Praze otevøena první samoobslužná prodejna
1990 – podepsána dohoda mezi vládou ÈSSR a SSSR o odsunu
sovìtských vojsk z území Èeskoslovenska
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