ÚVODNÍ SLOVO
Milí spoluobèané,
vítám vás u èetby jarního zpravodaje, který je tvoøen v polovinì bøezna, kdy po celém svìtì øádí pandemie koronaviru. Doufejme, že se vše brzy pøežene. I my sami jsme ihned zaèali jednat
a pøipravili krizový plán obce, který v pøípadì potøeby zajistí vaše
zásobování potravinami, léky a pomùže øešit další nastalé situace.
Naši dobrovolníci, o kterých se více doètete v dalším zpravodaji,
nám šijí roušky, abychom vás mohli vybavit. Naši hasièi pomáhají,
kde je potøeba. Dìkujeme všem, kteøí nám v této nelehké dobì
pomáháte! V pøípadì potøeby nás neváhejte telefonicky kontaktovat, veškeré dùležité vìci se
dozvíte ve zpravodaji, kde je otištìn krizový plán obce.
Co se v naší obci dìlo v prvních tøech mìsících letošního roku? Obec obdržela pøíslib
dotace na veøejné osvìtlení v èásti obce. V prùbìhu bøezna jsme vyhlásili výbìrové øízení na jeho
dodavatele, a tak do konce letošního roku vymìníme veøejné osvìtlení podél hlavních komunikací, tj. v celé ulici Obráncù míru od Labìtína až po Trnávku a v ulici 1. máje od Èeských
drah až po sportovištì. Souèástí výmìny bude i celková rekonstrukce dvou rozvadìèù. Osvìtlení bude LED s teplotou chromatiènosti 2700 K, což je teplá bílá. Toto svìtelné spektrum
je doporuèováno z bezpeènostních dùvodù, kdy oko øidièe se za tmy nejlépe pøizpùsobuje.
Zároveò pro živoèichy není tak agresivní.
V lednu jsme uzavøeli výbìrové øízení na výstavbu kanalizace Øeèany – Západ. Hned
z jara tedy dojde k další stavbì, díky které budou moci být na kanalizaci napojeny všechny novì postavené nemovitosti v ulici Lesnická a èást ulice Obráncù míru. Realizaèní firmì
jsme pro složení materiálu potøebného k výstavbì poskytli prostranství bývalých zahrádek.
Po ukonèení stavby bude tento pozemek vyrovnán a znovu osázen. Prosíme nyní obyvatele
dotèených nemovitostí o shovívavost, neboť bude docházet k vìtšímu zneèištìní komunikace
v této èásti a také ke zvýšení hluku pøi použití techniky.
Protože se nám podaøilo vysoutìžit výstavbu kanalizace za výraznì ménì korun, než jsme
poèítali, rozhodli jsme se zažádat ještì o dotaci na výmìnu kotlù a modernizaci kotelny
v základní škole. Ta je již zastaralá a regulace pøi vytápìní jen urèitých místností èi objektù je
v souèasné dobì problémová. V areálu základní školy jsme nespokojeni se stavem bìžeckého
oválu, doskoèištì a høištì na volejbal, proto jsme taktéž podali žádost o dotaci na rekonstrukci všech tìchto èástí. Budeme doufat, že dotace bude úspìšná.
V polovinì bøezna probìhlo první jednání s projektantem na pøístavbu tìlocvièny. Naším
cílem je propojit základní školu s tìlocviènou, aby se dìti nemusely pøi pøechodu z budovy
školy do tìlocvièny pøezouvat, dále chceme získat místo pro nové šatny a zakoupit do nich
uzamykatelné skøíòky a v neposlední øadì potøebujeme novou místnost pro gymnastiku. Díky
ní by mohly paralelnì probíhat dvì hodiny TV a ve veèerních hodinách by mohla tìlocvièna
sloužit více sportovním spolkùm k jejich aktivitám.
V závìru vám mohu s radostí sdìlit, že Pozemkový úøad Pardubického kraje zahájil v
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bøeznu na našich katastrálních územích komplexní pozemkové úpravy. Bìhem následujících mìsícù vyhlásí výbìrové øízení na projektanta a následnì se pustíme do tvorby úprav a
prvních veøejných jednání. Jsme zase o kousek blíž udržení vody v krajinì a zlepšení našeho
životního prostøedí.
Vážení spoluobèané, v tomto zpravodaji najdete i pozvánky na rùzné spoleèenské akce.
Vzhledem ke stávajícím opatøením proti šíøení koronaviru prosím sledujte na našich facebookových a webových stránkách aktuální informace, zda se akce opravdu uskuteèní. V dobì
psaní zpravodaje bohužel nevíme, jak dlouho budou tato opatøení platná.
Všem pøeji pohodové prožití jara, krásné velikonoèní svátky a pøedevším mnoho zdraví
do dalších dnù.
Ing. Michaela Matoušková, MPA, starostka obce

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 12/2019 ze dne 11. 12. 2019
Rozpoèet obce na rok 2020
Paní starostka informovala o pøipraveném rozpoètu obce na rok 2020, který byl øádnì vyvìšen na
úøední desce, a nepøišla k nìmu žádná pøipomínka.
Tento rozpoèet byl projednán finanèním výborem a byl doporuèen ke schválení. Paní starostka
okomentovala pøedpokládané pøíjmy i plánované výdaje.
K hlavním investièním akcím pro pøíští rok bude patøit realizace stavby kanalizace Øeèany – západ,
výmìna veøejného osvìtlení pøi hlavní komunikace (v pøípadì získání dotace), pøíprava projektové
dokumentace pro komunikaci Za Kostelem, investice v ZŠ, a dále nìkolik menších investic èi oprav
obecního majetku. Do rozpoètu bude zapojen pøebytek hospodaøení z tohoto roku.
Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje rozpoèet obce na rok 2020 s celkovými pøíjmy
24 859,80 tis., celkovými výdaji 31 630 tis., a zapojením pøebytku hospodaøení ve výši 6
770,20 tis. Kè.
Støednìdobý výhled rozpoètu na roky 2021-2023
Dále pøedsedající informovala o støednìdobém výhledu rozpoètu obce na roky 2021 až 2023.
Tento dokument byl taktéž vyvìšen na úøední desce a nepøišla k nìmu žádná pøipomínka.
Pro budoucí roky je plánována revitalizace veøejného osvìtlení v obci, rekonstrukce ulice Za
Kostelem, další opravy místních komunikací (Hornická, Školní, Jiráskova), oprava hlavní komunikace v Labìtínì, pøístavba tìlocvièny, revitalizace pùvodní návsi a parku atd. Tyto plánované
akce budou záviset na pøípadném otevøení dotaèních titulù, vývoji daòových pøíjmù obce z
rozpoètového urèení daní, apod.
2
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Schválené usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje støednìdobý výhled rozpoètu na roky 2021 – 2023.
OZV è. 1/2019 o místním poplatku z pobytu
Paní starostka informovala o novém znìní této vyhlášky, která byla pøedschválena Ministerstvem
vnitra. Poplatky jsou nastaveny podle nových pravidel. Poplatek se platí v pøípadì veškerých
úplatných pobytù trvajících nejvýše 60 po sobì jdoucích kalendáøních dnù pro osoby, které
nemají v obci trvalý pobyt. Plátcem je poskytovatel pobytu.
Pan Matoušek se ptal na to, jakým zpùsobem se øeší sankce za nesplnìní povinnosti zaplatit
poplatky. Dle sdìlení paní starostky se sankce pøi nezaplacení poplatku øeší podle znìní vyhlášky.
V pøípadì, že se jedná o první pøípad nebo se poplatník pøijde domluvit, pak je internì domluven
splátkový kalendáø a sankce se neuplatòují. V pøípadì opakovaného èi dlouhodobého neplacení
se již sankce uplatòují pøesnì podle postupu ve vyhlášce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje OZV è. 1/2019 o místním poplatku z pobytu.
OZV è. 2/2019 o místním poplatku ze psù
U této vyhlášky platí stejný obecný popis a postup jako u pøedchozího bodu k OZV. Cena je podle
aktuálních pravidel, znìní vyhlášky je novì zkontrolováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje OZV è. 2/2019 o místním poplatku ze psù.
OZV è. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù
Tato OZV se schvaluje každý rok podle propoètu pøedchozího roku a výpoètu nákladù na svoz
odpadù, který se má promítnout do novì kalkulovaného poplatku. Obec prozatím nebude zvyšovat poplatek pro obèany za svoz komunálního a tøídìného odpadu, neboť zavedla opatøení,
kterými by se tøídìní mìlo zvýšit. Náklady a vytøídìnost budou dále sledovány a systém dle toho
v budoucnosti upravován.
Pan Matoušek se opìt zeptal, jak se pøesnì øeší neplnìní povinnosti zaplatit tento poplatek.
Nesplnìní této povinnosti se øeší podle závažnosti pøestupku. Pokud se jedná o nesplnìní poplatkové povinnosti bezprostøednì po splatnosti poplatku, èi se obèan pøijde vèas domluvit
na splátkovém kalendáøi, pak je mu vyhovìno bez sankcí. Pokud se však jedná o opakované
porušování èi neplacení již delší dobu po splatnosti poplatku, pak se již pøistupuje k sankcím,
jak je uvedeno ve vyhlášce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje OZV è. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù.
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OZV è. 4/2019 o místním poplatku za užívání veøejného prostranství
U této OZV platí stejný obecný popis a postup jako u pøedchozích bodù.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje OZV è. 4/2019 o místním poplatku za užívání veøejného prostranství.
Zpráva kontrolního výboru
Pøedsedkynì kontrolního výboru Ing. Marta Vanèurová informovala struènì o novì splnìných
usneseních uvedených jako nesplnìné v minulém zápisu z jednání kontrolního výboru a dalších
dosud nesplnìných usnesení za srpen až listopad 2019.
Z hlediska nesplnìného usnesení Ing. Matouška è. 3/2019, bod 5, písmeno b) vyzvala Ing. Vanèurová pana Ing. Petra Matouška k tomu, aby se omluvil za køivé obvinìní, kterým se souèasní
zastupitelé cítí poškozeni. Ing. Petr Matoušek sdìlil, že se za toto køivé obvinìní již písemnì
omluvil a dále se k tomuto nehodlá již vyjadøovat. Následovala diskuze o tom, zda toto písemné
vyjádøení bylo omluvou èi ne, jak to bylo s kabinami TJ Sokola atd., pøièemž bylo konstatováno,
že dopis, který Ing. Petr Matoušek zaslal, nebyl žádným z osmi zastupitelù považován za omluvu,
a proto byl k omluvì opakovanì vyzýván.
Paní starostka pøeèetla výzvu k omluvì od právnièky, která byla adresována panu Ing. Petru
Matouškovi. Po delší diskuzi a stálému naléhání Ing. Petra Matouška, že by kabiny a antuka
mìly patøit Sokolu, paní starostka konstatovala, že by mìla tuto záležitost ráda jednou pro vždy
vyøízenou a tak vyzvala starostu TJ Sokol Ing. Ivana Kalouska o podání zprávy, zda TJ Sokol chce
zažádat o pøevod tohoto majetku (pozemkù a budovy) do jeho vlastnictví po ocenìní majetku
znalcem a zaplacení pøíslušné ceny obvyklé. Starosta Ing. Ivan Kalousek sdìlil, že musí tuto informaci pøednést a projednat na výboru TJ Sokol, popøípadì na valné hromadì a podá na obec
stanovisko TJ Sokol.
Ing. Petr Matoušek tuto informaci a tento krok vítá a je velmi pøíjemnì pøekvapen. Pokud tento
krok platí, pak se v tomto kontextu za svá slova omlouvá, protože tento krok považuje za velmi
vstøícný. Dle nìj má TJ Sokol právo se rozhodnout, jestli kabiny bude nebo nebude vlastnit a
velmi ho tento krok potìšil. Ještì jednou zopakoval, že se za svá slova o krádeži kabin omlouvá.
Paní starostka zdùraznila, že se snaží udìlat vše, co bude ku prospìchu obèanù naší obce.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. vzalo tyto informace na vìdomí.
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Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 01/2020 ze dne 22.01.2020
Výsledek zadávacího øízení na podlimitní veøejnou zakázku Øeèany nad Labem – západ kanalizace I. etapa
Pøedsedající informovala všechny pøítomné o výsledku zadávacího øízení na stavební práce realizace stavby kanalizace v lokalitì Øeèany nad Labem – západ.
Paní starostka seznámila všechny pøítomné s poøadím hodnocených nabídek podaných jednotlivými firmami, které se do tohoto výbìrového øízení pøihlásily.
Podle doplnìní Mgr. Tuèka byla ètvrtá firma vyøazena z tohoto øízení pro nesplnìní zadávacích podmínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje:
1) výsledné poøadí nabídek úèastníkù zadávacího øízení podlimitní veøejné zakázky na stavební práce s názvem: „Øeèany nad Labem-západ-kanalizace I.etapa“ dle hodnocení nabídek
hodnotící komisí ze dne 6. 1. 2020
2) jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122, odst. (1) zákona è.134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozd. pøedpisù (dále jen: „zákon“) výbìr dodavatele:
MIROS Pardubice a.s., Hradecká 545, 533 52 Pardubice Polabiny, IÈO: 27523934 (dále:
„vybraný dodavatel“) k uzavøení smlouvy jako úèastníka zadávacího øízení, jehož nabídka
byla hodnotící komisí dne 6. 1. 2020 vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnìjší podle
výsledku hodnocení nabídek na výše uvedenou veøejnou zakázku.
3) uzavøení smlouvy s vybraným dodavatelem MIROS Pardubice a.s., Hradecká 545, 533 52
Pardubice Polabiny, IÈO: 27523934 za cenu díla 6 488 467,94 Kè bez DPH a
7 851 046,21 Kè vèetnì DPH, pokud vybraný dodavatel v zadavatelem stanovené lhùtì
pøedloží všechny doklady dle zadávacích podmínek pøed uzavøením smlouvy dle ustanovení
§ 104, odst. (1) zákona obdobnì.
Zpracování projektové studie a dalších dokumentù pro žádost na dotaci na výmìnu zdroje
tepla Základní škole
Pøedsedající dále informovala o možnosti vypracování projektové studie a ostatních dokladù
na výmìnu zastaralých kotlù v ZŠ za nové plynové kondenzaèní, a to vèetnì mìøení a regulace.
Kotle a celý systém vytápìní ZŠ jsou již znaènì zastaralé a nákladné na provoz a opravy. Pokud
by byla vyhlášena výzva k podávání dotace, mohli bychom ji s pøipravenými podklady využít.
Dotace by tvoøila 40 % z uznatelných nákladù.
Náklady spojené s pøípravou uvedených podkladù budou èerpány z úspory finanèních prostøedkù z rozdílu plánované a koneèné vysoutìžené ceny u realizace stavby kanalizace v
lokalitì Øeèany nad Labem – západ.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zadání zpracování energetického posudku, optimalizace dotace, projektové studie na zdroj tepla + vystrojení kotelny vèetnì rozpoètu na
„Výmìnu zdroje tepla a MaR v ZŠ Øeèany nad Labem“ od spoleènosti Energomex s.r.o. za
cenu 82 000 Kè bez DPH.
Diskuse, rùzné
a) Paní starostka informovala o získané dotaci na veøejné osvìtlení ve výši 910 823 Kè.
b) Dále paní starostka informovala o tom, že bylo zahájeno øízení komplexních pozemkových
úprav vyplývající z veøejného zájmu.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 02/2020 ze dne 19. 02. 2020
Zadání geodetického zamìøení oddìlení komunikace III. tøídy, chodníkù ul. Obráncù míru a 1. Máje
Paní starostka dále informovala o nutnosti provedení oddìlení pozemkù, nyní ve vlastnictví
Pardubického kraje, které zasahují do místní komunikace a chodníkù v obci.
Pro oddìlení tìchto pozemkù je nutno vypracovat geometrický plán, následovat bude žádost
o bezúplatný pøevod z vlastnictví kraje do majetku obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zadání vypracování geometrického plánu na
rozdìlení pozemku komunikace III. tøídy od místní komunikace v køižovatce Obráncù míru
a 1. máje a oddìlení chodníkù vedle komunikace III. tøídy z dùvodu bezúplatného pøevodu
pozemkù z Pardubického kraje na Obec Øeèany nad Labem firmì SYGIS s.r.o., Pardubice za
cenu 76 800 Kè bez DPH.
Zadání realizace bezpeènostního zábradlí a dopravních znaèek v obci
Pøedsedající dále informovala o poptávkovém øízení pro zhotovení a instalaci nového dopravního znaèení v obci podle rozhodnutí MìÚ Pøelouè. Osloveny byly tøi firmy. Kompletní realizaci
je schopna provést pouze firma SÚS Pardubického kraje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje instalaci bezpeènostního zábradlí a dopravních
znaèek v køižovatce Obráncù míru a 1. Máje za cenu celkem bez DPH 105 600 Kè a montáž
a dodání dopravních znaèek pro doplnìní dopravního znaèení v obci za cenu celkem 49 600
Kè bez DPH, oboje dle Rozhodnutí Mìstského úøadu v Pøelouèi. Dodávku a montáž provede
firma Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Cestmistrovství Pøelouè.
Podání žádosti na úpravu provozu pøed køižovatkou ul. 1. Máje a Obráncù míru
Paní starostka dále informovala o nutnosti podání žádosti na úpravu provozu a dopravního
znaèení u hlavní køižovatky v obci. Pøi zaparkování vozidla za pøechodem smìrem do køižovatky u obchodu s potravinami vzniká velmi nepøehledná situace na pøechodu pro chodce, kdy
6
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projíždìjící auta v opaèném smìru mohou snadno pøehlédnout a ohrozit chodce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje podání žádosti na Mìstský úøad Pøelouè na úpravu místního provozu doplnìním žlutého vodorovného dopravního znaèení v úseku ul. 1.
Máje od pøechodu pro chodce po hranici køižovatky z dùvodu zpøehlednìní dopravní situace
a zákazu stání automobilù pøed hranicí køižovatky a za pøechodem.
Zakoupení lavièek a košù na cyklostezku a k novému chodníku
Pøedsedající dále informovala o žádosti obèanù na osazení cyklostezky do Trnávky lavièkami.
Poptána byla firma, s kterou již obec pøi nákupu lavièek spolupracovala. Jedná se o nákup
bezúdržbových lavièek a odpadkových košù. Jedna lavièka s odpadkovým košem bude umístìna u nového chodníku podél ulice 1. máje ke sportovišti.
Petr Matoušek se dotazoval na možnost výsadby napø. keøù podél cyklostezky. Tento dotaz je
blíže popsán v bodì 20).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zakoupení 3 ks lavièek z šedého kameniva s
recyklovaným plastem a 3 ks odpadkových košù z šedého kameniva vèetnì dopravy od
firmy JAFA BETON STYL, Pohnálec za cenu celkem 26 803 Kè vèetnì DPH. Dvì lavièky a koše
budou umístìny podél cyklostezky do Trnávky a jedna lavièka s košem k novému chodníku
podél ul. 1. Máje.
Diskuse, rùzné
a) Paní starostka podìkovala výjezdní jednotce hasièù Øeèany nad Labem za práci na zásahu
pøi hašení požáru skládky Zdechovice.

Úplný výèet bodù z jednání zastupitelstva obce najdete na webových stránkách obce.
Zde byly redakcí vybrány jen nejdùležitìjší body.
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<ƌŝǌŽǀǉƉůĄŶŽďĐĞ\ĞēĂŶǇŶĂĚ>ĂďĞŵ
sĄǎĞŶşƐƉŽůƵŽďēĂŶĠ͕ǀǌŚůĞĚĞŵŬŵŝŵŽƎĄĚŶǉŵŽƉĂƚƎĞŶşŵƐƚĄƚƵǀĞǀĢĐŝƓşƎĞŶşŬŽƌŽŶĂǀŝƌƵŶĂƓĞŽďĞĐ
ƉƎŝũĂůĂŽƉĂƚƎĞŶşŬďĞǌƉƌŽďůĠŵŽǀĠŵƵĐŚŽĚƵ͘WŽŬƵĚŶĞƉŽƚƎĞďƵũĞƚĞ͕ƚĂŬƐĞƐƉşƓĞĚƌǎƚĞĚŽŵĂĂŽŵĞǌƚĞƐŽĐŝĄůŶş
ŬŽŶƚĂŬƚ͘ dƵƚŽ ƐŝƚƵĂĐŝ ǀǇƵǎŝũƚĞ ŬŽĚƉŽēŝŶŬƵ͕ ŬůŝĚƵ Ă ƚƌĄǀĞŶş ŚĞǌŬǉĐŚ ĐŚǀŝů ƐǀĂƓŝŵŝ ďůşǌŬǉŵŝ͘ EĂƓĞ ŽďĞĐ ũĞ
ƉƎŝƉƌĂǀĞŶĂǀĄŵǀƉƎşƉĂĚĢƉŽƚƎĞďǇƉŽŵŽĐŝ͘sĢƎşŵĞ͕ǎĞƐĞǀƓĞďƌǌŽƉƎĞǎĞŶĞĂďƵĚĞŵĞƐĞŵŽĐŝǀƌĄƚŝƚŬďĢǎŶĠŵƵ
ƐƚǇůƵǎŝǀŽƚĂ͘WƎĞũŝǀĄŵǀƓĞŵŚŽĚŶĢǌĚƌĂǀşĂƚƌƉĢůŝǀŽƐƚŝ͘

KƉĂƚƎĞŶşŶĂŽŵĞǌĞŶşƉƌŽǀŽǌƵŽďĐŚŽĚƽ

^ŶĂƓŝŵŝŽďĐŚŽĚŶşŬǇũĞǌĂũŝƓƚĢŶĂŵŽǎŶŽƐƚŶĄŬƵƉƵǌĄŬůĂĚŶşĐŚƉŽƚƌĂǀŝŶĂŚǇŐŝĞŶŝĐŬǉĐŚƉŽƚƎĞď͘ĄƐŽďŽǀĄŶşďƵĚĞ
ǌĂũŝƓƚĢŶŽƉƎĞĚŶŽƐƚŶĢƉƌŽƐĞŶŝŽƌǇĂŽŚƌŽǎĞŶĠƐŬƵƉŝŶǇƚşŵƚŽǌƉƽƐŽďĞŵ͗

ĞŶŶĢĚŽϭϬŚŽĚŝŶũĞŵŽǎŶŽƐƚƐŝŽďũĞĚŶĂƚŶĄŬƵƉŶĂŶĄƐůĞĚƵũşĐşĚĞŶʹƉƎĞƐŽďĞĐŶşƷƎĂĚēŝƉƎşŵŽƵŽďĐŚŽĚŶşŬĂ
ǀŝǌŬŽŶƚĂŬƚǇŶşǎĞ͘
x :ĂŶĂsĂŶēƵƌŽǀĄʹϲϬϱϯϰϬϯϳϴʹŵĂƐŶĠǀǉƌŽďŬǇ
x ĂŶƵƓĞdŽŵşƓŬŽǀĄʹϳϮϬϳϯϮϵϰϱͲƉŽƚƌĂǀŝŶǇ
x :ĂƌŽƐůĂǀWĞĐŬĂʹϲϬϯϰϲϵϮϭϯʹƉŽƚƌĂǀŝŶǇ͕ĚƌŽŐĞƌŝĞ
x ůĞƓWĞƚƌƽʹϰϲϲϵϯϮϱϬϳͲƉŽƚƌĂǀŝŶǇ
x /ǀĂŶĂaǀĞũŬŽǀĄʹϳϮϰϱϬϮϬϰϵʹĚƌŽŐĞƌŝĞ
x KďĞĐŶşƷƎĂĚʹϰϲϲϵϯϮϭϮϭͲŬŽŽƌĚŝŶĂĐĞ
Ͳ sǉũŝŵŬĂ ʹ ŽƐŽďĂ ǀŬĂƌĂŶƚĠŶĢ͕ ƐůƵǎďĂ ĚŽŶĄƓŬǇ ŶĞďƵĚĞ ŵŽĐŝ ďǉƚ ƉŽƐŬǇƚŶƵƚĂ ʹ ǌ ĚƽǀŽĚƵ ĐŚǇďĢũşĐşĐŚ
ŽĐŚƌĂŶŶǉĐŚ ƉŽŵƽĐĞŬ ;ƌĞƐƉŝƌĄƚŽƌƵ͕ ƐƉĞĐŝĄůŶşĐŚ ŽĚĢǀƽ Ă ĂŶƚŝďĂŬƚĞƌŝĄůŶş ĚĞǌŝŶĨĞŬĐĞͿ͕ ďǇůǇ ďǇ ƚĂŬ
ŽŚƌŽǎĞŶǇŽƐŽďǇ͕ŬƚĞƌĠďǇĚŽŶĄƓŬƵŽƉĂƚƎŽǀĂůǇ͘:ĂŬŵŝůĞďƵĚĞŽďĞĐƚĢŵŝƚŽƉŽŵƽĐŬĂŵŝǀǇďĂǀĞŶĂďƵĚĞ
ƚĂƚŽƐůƵǎďĂƵŵŽǎŶĢŶĂ͘sƉƎşƉĂĚĢŬĂƌĂŶƚĠŶǇŝŶĨŽƌŵƵũƚĞŽďĞĐŶşƷƎĂĚ͘

>ĠŬĂƎƐŬĄƉĠēĞʹƌĞĐĞƉƚǇĂƉŽĚĞǌƎĞŶşŶĂŶĞŵŽĐ

>ĠŬĂƎŬǇƉƌŽĚŽƐƉĢůĠŝƉƌŽĚĢƚŝĂĚŽƌŽƐƚŵĂũşŽƌĚŝŶĂēŶşĚŽďƵďĞǌĞǌŵĢŶ͘WŽƵǌĞũĞŶƵƚŶĠ͕ĂďǇďǇůŝǀƉŽƵƓƚĢŶŝůŝĚĠ
ƉŽũĞĚŶŽŵƐŽĚƐƚƵƉĞŵĂƉƎĞĚĞŵƐŝƐũĞĚŶĂůŝƐĐŚƽǌŬƵŶĂƚĞůĞĨŽŶŶşĐŚēşƐůĞĐŚ͕ǀŝǌŶşǎĞ͘
sƉƎşƉĂĚĢ͕ǎĞŶĞŵƽǎĞƚĞŶĂǀƓƚşǀŝƚŽƌĚŝŶĂĐŝůĠŬĂƎĞ͕ĚŽŵůƵǀƚĞƐŝŽĚĞƐůĄŶşĞͲƌĞĐĞƉƚƵƉƎşŵŽĚŽůĠŬĄƌŶǇǀ\ĞēĂŶĞĐŚ
ŶĂĚ>ĂďĞŵ͕ŬĚĞƉƌĂĐŽǀŶşŬŽďĐĞēŝ^,ůĠŬǇǀǇǌǀĞĚŶĞĂĚŽƌƵēşǀĄŵũĞĚŽĚŽŵƵ͘KƉŽƚƎĞďĢĚŽƌƵēĞŶşŝŶĨŽƌŵƵũƚĞ
ŽďĞĐ͕ĂďǇŵŽŚůŽĚŽũşƚŬƉƎĞĚĄŶş͘
x Dhƌ͘,ůĂǀĄēŬŽǀĄʹϲϬϮϴϱϬϯϴϲ
x Dhƌ͘>ƵŸĄŬŽǀĄʹϲϬϴϵϰϱϯϯϯ

^ƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĐŬĄ ŽƌĚŝŶĂĐĞ ũĞ ƵǌĂǀƎĞŶĂ͕ ŶĞďŽƛ ŶĞĚŝƐƉŽŶƵũĞŵĞ ƌĞƐƉŝƌĄƚŽƌĞŵ ŶĞũǀǇƓƓş ŽĐŚƌĂŶǇ͕ ŬƚĞƌǉ ũĞ
ďĞǌƉŽĚŵşŶĞēŶĢŶƵƚŶǉŬĞƐƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĐŬǉŵǌĄŬƌŽŬƽŵ͕ŬĚǇůĠŬĂƎƉƎŝĐŚĄǌşĚŽƐƚǇŬƵƐŬƌǀşĂƐůŝŶĂŵŝ͘

sƉƎşƉĂĚĢ ƉƎşǌŶĂŬƽ ŽŶĞŵŽĐŶĢŶş ŬŽƌŽŶĂǀŝƌĞŵ ƉƌŽƐşŵ ŬŽŶƚĂŬƚƵũƚĞ ŽďǀŽĚŶşŚŽ ůĠŬĂƎĞ Ă <ƌĂũƐŬŽƵ ŚǇŐŝĞŶŝĐŬŽƵ
ƐƚĂŶŝĐŝ͕ŬƚĞƌĄŬǀĄŵǀǇƓůĞƚĞƐƚŽǀĂĐşƉƌĂĐŽǀŶşŬǇŶĞďŽĚŽƉŽƌƵēşĚĂůƓşƉŽƐƚƵƉ͘sǎĄĚŶĠŵƉƎşƉĂĚĢŶĞĐŚŽěƚĞĚŽ
ŶĞŵŽĐŶŝĐĞēŝŬůĠŬĂƎŝďĞǌƉƎĞĚĐŚŽǌşŬŽŶǌƵůƚĂĐĞ͘

\ŝěƚĞƐĞƉŽŬǇŶǇ<ƌĂũƐŬĠŚǇŐŝĞŶŝĐŬĠƐƚĂŶŝĐĞĂƐůĞĚƵũƚĞŵĠĚŝĂǀēĞƚŶĢǁĞďŽǀǉĐŚĂ&ƐƚƌĄŶĞŬŽďĐĞ
Ͳ <ƌĂũƐŬĄŚǇŐŝĞŶŝĐŬĄƐƚĂŶŝĐĞʹŬƌŝǌŽǀĄůŝŶŬĂ
x ŬŽŶƚĂŬƚŽǀĂƚǀĞǀƓĞĚŶşĚŶǇϭϰͲϭϵŚŽĚ͕ŽǀşŬĞŶĚƵϵͲϭϵŚŽĚ͕ƚĞůĞĨŽŶŶşēşƐůŽϲϬϮϳϯϬϮϱϭ
Ͳ ^ƚĄƚŶşǌĚƌĂǀŽƚŶşƷƐƚĂǀͲϳϮϰϴϭϬϭϬϲ͕ϳϮϱϭϵϭϯϲϳ͕ϳϮϱϭϵϭϯϳϬ
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:şĚĞůŶĂ
KĚƐƚƎĞĚǇϭϴ͘ϯ͘ϮϬϮϬƉƌŽǌĂƚşŵĚŽŽĚǀŽůĄŶşũĞŵŽǎŶĠƉƎĞďşƌĂƚũşĚůŽƉŽƵǌĞǀũĞĚŶŽƌĄǌŽǀǉĐŚƉŽůǇƐƚǇƌĞŶŽǀǉĐŚ
ŬƌĂďŝēŬĄĐŚ͕ŬƚĞƌĠŽďĞĐǌĂũŝƐƚş͘WƎĞĚŶŽƐƚŶĢďƵĚŽƵŽĚďĂǀŽǀĄŶŝƐĞŶŝŽƎŝĂŽŚƌŽǎĞŶĠƐŬƵƉŝŶǇŽďǇǀĂƚĞů͘WŽŬƵĚ
ƉĂƚƎşƚĞĚŽƚĠƚŽƐŬƵƉŝŶǇŽďǇǀĂƚĞůĂĐŚĐĞƚĞƐŝŶŽǀĢŽďũĞĚŶĂƚŽďĢĚ͕ƵēŝŸƚĞŽďũĞĚŶĄǀŬƵǀǉŚƌĂĚŶĢƉƎĞƐKďĞĐŶş
ƷƎĂĚŶĂƚĞů͘ϰϲϲϵϯϮϭϮϭ͘ŽĚĄǀĂƚďƵĚĞŵĞƉŽƵǌĞŚůĂǀŶşũşĚůŽ͘ĞŶĂŽďĢĚƵũĞϱϳ<ē͘sĚŽďĢŬĂƌĂŶƚĠŶǇ
ŶĞďƵĚĞŽďĐşƷēƚŽǀĄŶŽĚŽƉƌĂǀŶĠ͘KďĢĚǇďƵĚŽƵĚŽƌƵēĞŶǇƉƎĞĚǀĐŚŽĚŶĂǀĞƎĞũŶĢƉƎşƐƚƵƉŶĠŵşƐƚŽ͕ƉŽŬƵĚ
ŵĄƚĞƉƐĂ͕ƉƌŽƐşŵĞŽũĞŚŽǌĂũŝƓƚĢŶş͘
<ĚŽŽďĢĚǇĚŽƐƵĚŽĚĞďşƌĂů͕ŶĞŵƵƐşƐĞǌŶŽǀƵŚůĄƐŝƚ͕ďƵĚŽƵŵƵĂƵƚŽŵĂƚŝĐŬǇŝŶĂĚĄůĞĚŽĚĄǀĄŶǇ
ǀũĞĚŶŽƌĄǌŽǀǉĐŚŽďĂůĞĐŚ͘:şĚůŽŶŽƐŝēĞƉƌŽƚŽŶĞƉƎŝƉƌĂǀƵũƚĞ͘
KĐŚƌĂŶŶĠƌŽƵƓŬǇ
ĚƽǀŽĚƵĐŚǇďĢũşĐşŚŽǌĚƌĂǀŽƚŶşŚŽŵĂƚĞƌŝĄůƵ͕ĂƚŽƉƎĞĚĞǀƓşŵƌŽƵƓĞŬ͕ŽďĞĐǀĞƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐŽďēĂŶǇǌĂũŝƓƛƵũĞƵƓŝƚş
ďĂǀůŶĢŶǉĐŚƌŽƵƓĞŬ͘dǇďƵĚŽƵŶĄƐůĞĚŶĢĚŝƐƚƌŝďƵŽǀĄŶǇǀƓĞŵŽďǇǀĂƚĞůƽŵŽďĐĞĚůĞǌĄũŵƵ͘sƉƎşƉĂĚĢ͕ǎĞďƵĚĞƚĞ
ĐŚƚşƚ ƚĠƚŽ ŶĂďşĚŬǇ ǀǇƵǎşƚ͕ ŬŽŶƚĂŬƚƵũƚĞ KďĞĐŶş ƷƎĂĚ ŶĂ ƚĞůĞĨŽŶŶşŵ ēşƐůĞ ϳϮϯϮϰϬϴϳϱ ēŝ ŶĂ ŵĂŝůƵ͗
ƌĞĨĞƌĞŶƚΛƌĞĐĂŶǇŶĂĚůĂďĞŵ͘Đǌ
dǇƚŽ ƌŽƵƓŬǇ ũƐŽƵ ǌĞ  ϭϬϬ й ďĂǀůŶǇ Ă ƉŽ ũĞũŝĐŚ ǀǇǀĂƎĞŶş ũĞ ŵŽǎŶĠ ŽƉĂŬŽǀĂŶĠ ƉŽƵǎŝƚş͘ dĞŶƚŽ ƚǇƉ ƌŽƵƓĞŬ ƐŝĐĞ
ŶĞƉŽƐŬǇƚƵũĞƚƵŶĞũǀǇƓƓşŽĐŚƌĂŶƵ͕ĂůĞǀƚĠƚŽƐŝƚƵĂĐŝũĞǀŚŽĚŶĠŶŽƐŝƚŶĂƷƐƚĞĐŚĂůĞƐƉŽŸŵŝŶŝŵĄůŶşŽĐŚƌĂŶƵ͘WŽŬƵĚ
ďǇƐƚĞĐŚƚĢůŝƉŽŵŽĐŝƐĞƓŝƚşŵƌŽƵƓĞŬ͕ŶĞǀĄŚĞũƚĞŶĄƐŬŽŶƚĂŬƚŽǀĂƚ͕ŵĂƚĞƌŝĄůĚŽĚĄŵĞ͘
KďĞĐ ǌĂũŝƐƚŝůĂ ƚǇƚŽ ǌĄŬůĂĚŶş ŽĐŚƌĂŶŶĠ ƉŽŵƽĐŬǇ ŝ ŶĢŬƚĞƌǉŵ ůĠŬĂƎƽŵ Ă ŽďĐŚŽĚŶşŬƽŵ ǀŽďĐŝ͕ ĂďǇ ŵŽŚůŽ
ďĞǌƉƌŽďůĠŵŽǀĢ ĚŽĐŚĄǌĞƚ ŬĚŝƐƚƌŝďƵĐŝ ƉŽƚƌĂǀŝŶ Ă ŬŽƓĞƚƎĞŶş͘ KĐŚƌĂŶŶĠ ƉŽŵƽĐŬǇ ďƵĚŽƵ ŵşƚ ŝ ŶĂƓŝ ŚĂƐŝēŝ
ǌĂũŝƓƛƵũşĐşĚŝƐƚƌŝďƵĐŝůĠŬƽĂǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝŽďĐĞƉƎŝƌŽǌǀŽǌƵŽďĢĚƽ͘ĞƐƚƌĂŶǇŽďĐĞũĞƚĞĚǇƵēŝŶĢŶŽŵĂǆŝŵƵŵƉƌŽ
ŽĐŚƌĂŶƵǀĂƓŝŝŶĂƓŝĐŚǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽ͕ůĠŬĂƎƽĂŽďĐŚŽĚŶşŬƽ͘
WƌŽǀŽǌĂƉƌĂĐŽǀŶşĚŽďĂŽďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵͲŽƉĂƚƎĞŶş
x ǀƷƎĞĚŶşĚŶǇ͕ƚũ͘ƉŽŶĚĢůşĂƐƚƎĞĚĂ͕ďƵĚĞƉƌŽǀĞƎĞũŶŽƐƚŽƚĞǀƎĞŶŽƉŽƵǌĞǀĚŽďĢϭϯͲϭϲŚŽĚŝŶ
x ǀƐƚƵƉŽƐŽďďƵĚĞƉƌŽďşŚĂƚũĞĚŶŽƚůŝǀĢƉŽǌĂǌǀŽŶĢŶşŶĂǌǀŽŶĞŬƉƎĞĚŽďĞĐŶşŵƷƎĂĚĞŵ
x ŵŝŵŽ ƷƎĞĚŶş ŚŽĚŝŶǇ Ă ĚŶǇ ũĞ ŵŽǎŶĠ ŶĄƐ ŬŽŶƚĂŬƚŽǀĂƚ ƚĞůĞĨŽŶŝĐŬǇ ŶĂ ŽďĞĐŶşŵ ƷƎĂĚĢ ŶĂ ƚĞůĞĨŽŶŶşŵ
ēşƐůĞ͗ϰϲϲϵϯϮϭϮϭēŝŶĂŶĄƐůĞĚƵũşĐşĐŚƚĞůĞĨŽŶŶşĐŚēşƐůĞĐŚ͗
o DŝĐŚĂĞůĂDĂƚŽƵƓŬŽǀĄ͕ƐƚĂƌŽƐƚŬĂʹϲϬϯϴϳϭϱϵϰ
o DŝůŽƓaǀĞũŬ͕ŵşƐƚŽƐƚĂƌŽƐƚĂʹϲϬϮϭϱϵϰϭϯ
o :ŽƐĞĨdƵēĞŬ͕ŵşƐƚŽƐƚĂƌŽƐƚĂʹϲϬϲϳϬϵϭϲϰ

ŽƉŽƌƵēĞŶşʹƐǀĠǌĄůĞǎŝƚŽƐƚŝƐŝŶĂKjǀǇƎŝǌƵũƚĞƉƎĞĚŶŽƐƚŶĢĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬŽƵĨŽƌŵŽƵʹĞŵĂŝůĞŵ͗
x ŵĂƚƌŝŬĂ͗ŵĂƚƌŝŬĂΛƌĞĐĂŶǇŶĂĚůĂďĞŵ͘ĐǌŽďĞĐΛƌĞĐĂŶǇŶĂĚůĂďĞŵ͘Đǌ
x ƷēĞƚŶş͗ƵĐĞƚŶŝΛƌĞĐĂŶǇŶĂĚůĂďĞŵ͘Đǌ
x ƌĞĨĞƌĞŶƚ͗ƌĞĨĞƌĞŶƚΛƌĞĐĂŶǇŶĂĚůĂďĞŵ͘Đǌ
x ƐƚĂƌŽƐƚŬĂ͗ ƐƚĂƌŽƐƚĂΛƌĞĐĂŶǇŶĂĚůĂďĞŵ͘Đǌ ŶĞďŽ ƚĞůĞĨŽŶŝĐŬǇ͘ KƐŽďŶş ƐĐŚƽǌŬƵ ƐƷƎĞĚŶşŬĞŵ Ɛŝ
ĚŽŵůƵǀƚĞǀƉƎĞĚƐƚŝŚƵŶĂƚĞůĞĨŽŶŶşŵēşƐůĞ͗ϰϲϲϵϯϮϭϮϭ͘
Ͳ ŬŽŶƚĂŬƚǇŶĂůĠŬĂƎĞĂŽďĞĐũƐŽƵƚĂŬƚĠǎƵǀĞĚĞŶĠŶĂǁĞďŽǀǉĐŚƐƚƌĄŶŬĄĐŚŽďĐĞ
/ŶĨŽƌŵĂĐĞŽǌŵĢŶĄĐŚǀƉŽƉůĂƚĐşĐŚ
x ƉŽƉůĂƚŬǇǌĂƉƐǇĂŽĚƉĂĚǇʹƐƉůĂƚŶŽƐƚƉƌŽĚůŽƵǎĞŶĂĚŽŬŽŶĐĞŬǀĢƚŶĂ
DŝĐŚĂĞůĂDĂƚŽƵƓŬŽǀĄ͕ƐƚĂƌŽƐƚŬĂŽďĐĞ
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Poplatek za svoz komunálního odpadu
Upozoròujeme obèany, že se vybírají poplatky ze psù a za odpady pro rok 2020. Poplatek
ze psù èiní 100,- Kè a za druhého a každého dalšího psa 150,- Kè.
Poplatek za odpady na rok 2020 èiní 500,-Kè/osoba.
Zároveò oznamujeme, že po zaplacení poplatku za odpady obdržíte samolepku na popelnici, na které bude vyznaèeno èíslo popisné.
Poplatky je možno uhradit následovnì:
1. V hotovosti na obecním úøadì v úøední dny, tj. pondìlí a støeda 8-12, 13-17 hod
2. Bezhotovostní platbou na úèet è. 1205435379/0800
Poplatek ze psù:
variabilní symbol 1341xxxx (první x: 1=Øeèany nebo 2=Labìtín; následující 3x pro è.p.
domu
napø.:
- v Øeèanech è.p. 333 bude tvar VS 13411333, pro è.p. 92 bude tvar VS 13411092
- v Labìtínì èp. 9 bude tvar VS 13412009
Poplatek za odpady:
variabilní symbol 1340xxxx (první x: 1=Øeèany nebo 2=Labìtín;
následující 3x pro è.p. domu
napø.:
- v Øeèanech è.p. 333 bude tvar VS 13401333, pro è.p. 92 bude tvar VS 13401092
- v Labìtínì èp. 9 bude tvar VS 13402009
3. Složenkou na úèet è. 1205435379/0800
Poplatek ze psù:
- variabilní symbol 1341xxxx (jako u zpùsobu platby è. 2)
Poplatek za odpady:
- variabilní symbol 1340xxxx (jako u zpùsobu platby è. 2)
S ohledem na pøijatá opatøení minimalizace styku více osob prosíme obèany, aby svoji
poplatkovou povinnost za odpady a psy plnili pøednostnì pøevodem z úètu. Známky na
popelnice budou v tomto pøípadì vydávány až po ukonèení karanténních opatøení.
Poplatky je možné mimoøádnì hradit až do 31. dubna 2020.
10
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Pøipravované akce
30.4. Tradièní rej èarodìjnic v Øeèanech nad Labem
30.4. Pálení èarodìjnic v Labìtínì
6.6. Dìtský den v areálu ZŠ
20.6. Oslavy 100. výroèí založení fotbalového oddílu v Øeèanech nad Labem
20.6. Hasièské závody spojené s oslavou 115. výroèí založení SDH Labìtín

TŘÍDĚNÍ ODPADU
Milí spoluobèané,
v podzimním èísle našeho zpravodaje jsme vás informovali o tom, že v následujících letech
bude ze zákona docházet k postupnému navyšování poplatku za uložení odpadu na skládku
a v návaznosti na to také k navyšování poplatku za svoz komunálního odpadu.
Vìtšina obcí již poplatek od 1.ledna 2020 zvýšila. U nás budeme platit zatím stejnou
èástku jako v roce 2019, tedy 500 Kè za osobu èi prázdnou nemovitost, a rádi bychom výraznìjšímu navýšení poplatku pøedešli i do budoucna. K tomu je ovšem nutná vaše spolupráce.
Plánovaný rùst cen mùžeme omezit pouze poctivým tøídìním odpadu. Každá domácnost
má možnost vyzvednout si na obecním úøadì popelnice na papír a plast, v obci se nacházejí
sbìrná místa na sklo a kovy, pravidelnì se otevírají sbìrné dvory v Øeèanech nad Labem i v
Labìtínì, na obecní úøad lze nosit vyøazené elektrospotøebièe èi náplnì do tiskáren.
Podle množství vytøídìného odpadu dostáváme ètvrtletní odmìny od autorizované obalové spoleènosti Ekokom, které nám zèásti vykrývají náklady na tuto službu. Do obce se také
snažíme nakupovat výrobky z recyklátù, které se pøímo z našich odpadù vyrábìjí v Lázních
Bohdaneè (napø. plotovky, zatravòovací dlažbu, lavièky). Tøídìní má opravdu smysl a naše
odpady se nám tak vracejí zpìt v pøijatelné a využitelné variantì.
Jak mùžete vidìt na našem grafu, tøídìní odpadu v naší obci mìlo v loòském roce bohužel spíše sestupnou
tendenci.
Vìøíme
však, že i díky systému tøídìní pøímo
dùm od domu bude
nadále procento vytøídìnosti narùstat a
obec nebude muset
poplatky zvyšovat.
Je to v zájmu nás
všech.
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CYKLOSTEZKA PARDUBICKÝM KRAJEM
V roce 2015 byl založen dobrovolný svazek obcí Pardubická labská, jehož cílem je úspìšnì
realizovat cyklostezku podél øeky Labe mezi mìsty Pardubice a Týnec nad Labem. Pùjde o
bezmála 34 km dlouhou trasu a etapy jejího budování budou vypadat následovnì:
1. etapa: Øeèany nad Labem s napojením na Kladruby nad Labem
2. etapa: Trnávka – Chvaletice – Kojice – Týnec nad Labem
3. etapa: Lhota pod Pøelouèí – Semín
Další etapy: Pøelouè - Pardubice
Naše obec má již vykoupené pozemky a nyní se pøipravuje výbìrové øízení na projektanta
„našeho úseku“ cyklostezky. Do roku 2021 by mìlo být hotové stavební povolení a následnì
budeme øešit financování stavby s využitím podpory evropských fondù. Po jejím dokonèení
vznikne úsek o celkové délce 2,5 km od mostu pøes Labe po Labìtín. Nový povrch ocení jistì
nejen cyklisté, ale také pøíznivci in-line bruslí, skateboardù apod.
Jedná se o první úspìšný krok v realizaci celého projektu a my pevnì vìøíme, že stejnì
úspìšnì bude probíhat i stavba dalších úsekù cyklostezky.

12
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NABÍDKY NA ODKUP VAŠICH POZEMKÙ – PORUŠENÍ ZÁKONA
NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJÙ
Chtìli bychom informovat obèany, že v poslední dobì chodí obyvatelùm naší obce dopisy
s nabídkou na odkoupení jejich pozemkù. Tito zájemci o pozemky získávají údaje o majiteli
nemovitosti z katastru nemovitostí, èímž porušují zákon na ochranu osobních údajù.
Prodej pozemkù nacházejících se na veøejném prostranství mùže navíc v budoucnu zpùsobit problémy pøi jejich výkupu k obecním úèelùm, neboť noví majitelé jsou vìtšinou spekulanti, kterým jde o krátkodobý profit, ne o dlouhodobou investici, a snaží se poté obec pøes
cenu v podstatì vydírat.
S takovým jednáním jsme se již v minulosti setkali pøi stavbì cyklostezky.
Pokud byste se proti jakémukoliv zneužití vašich osobních údajù chtìli bránit, je možné se
obrátit na obecní úøad.
Rádi zde s vámi projednáme také váš pøípadný zájem o prodej vašich pozemkù do vlastnictví obce v pøípadì, že již nemáte zájem pozemky vlastnit.
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Diakonie Broumov,
sociální družstvo

¾ Více na www: diakoniebroumov.cz

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Veškeré dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, nádobí, drobné předměty z domácnosti
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené,
Péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Záclony, závěsy – nepoškozené
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové a dřevěné
Knihy
Menší elektrospotřebiče
¾
¾
¾
¾

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
znečištěný a vlhký textil
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola, kočárky- transportem se poškodí
lyže, lyžáky

Sbírka se uskuteční :
dne:
čas:

od 30. března– 3.dubna 2020
Po + St
Út + Čt
Pá

8 – 12 13 – 17
8 – 12 13 – 15
8 – 12

místo: Obecní úřad Řečany nad Labem
Bližší informace Vám rádi sdělí na tel.: 491 524 342, 739 999 112
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  a,
zaA2AʹͲʹͲ
ሺ ʹͲͳͻሻ


z4~A
ͶͲͲʹͳͺ«




ሺ͵ʹͳͺ«ሻ


KďĞĐ


ϭ

şůĠsĐŚǉŶŝĐĞ

Ϯ

ƌůŽŚ

ϯ

ƎĞŚǇ

ϰ

,ůĂǀĞēŶşŬ

ϱ

ŚŽůƚŝĐĞ

ϲ

ŚǀĂůĞƚŝĐĞ

ϳ

:ĂŶŬŽǀŝĐĞ

ϴ

:ĞĚŽƵƐŽǀ

ϵ

<ĂƐĂůŝĐĞ͕<ĂƐĂůŝēŬǇ

ϭϬ

<ůĂĚƌƵďǇŶĂĚ>ĂďĞŵ

sǉƚĢǎĞŬ
ϭϴϳϬ͕ϬϬ<ē
ϭϵϲϯ͕ϬϬ<ē
;н<ŽŵĄƌŽǀͿ
ϳϴϬϮ͕ϬϬ<ē
ϱϬϴϬ͕ϬϬ<ē
ϭϵϵϮϳ͕ϬϬ<ē
ϭϳϳϰϴ͕ϬϬ<ē
ϮϮϮϲ͕ϬϬ<ē
ϯϰϰϳ͕ϬϬ<ē
ϮϬϲϲϵ͕ϬϬ<ē
ϮϮϯϲϭ͕ϬϬ<ē
ϭϴϳϴ͕ϬϬ<ē
ϭϴϯϬ͕ϬϬ<ē
ϯϬϴϮ͕ϬϬ<ē
ϯϯϳϬ͕ϬϬ<ē
ϯϴϵϵ͕ϬϬ<ē
Ϯϴϱϱ͕ϬϬ<ē
ϯϭϴϯ͕ϬϬ<ē
ϰϬϵϰ͕ϬϬ<ē
ϰϱϵϮ͕ϬϬ<ē
ϭϵϮϲ͕ϬϬ<ē



KďĞĐ

sǉƚĢǎĞŬ

Ϯϱ

WƎĞƉǇĐŚǇ

Ϯϲ

ZŽŚŽǀůĄĚŽǀĂĢůĄ

Ϯϳ

\ĞēĂŶǇŶĂĚ>ĂďĞŵ

Ϯϴ

^ĞůŵŝĐĞ

Ϯϵ

^ĞŵşŶ

ϯϬ

^ĞŶşŬ

ϯϭ

^ŽƉƎĞē

ϯϮ

^ŽǀŽůƵƐŬǇ

ϯϯϵϬ͕ϬϬ<ē
ϯϱϲϬ͕ϬϬ<ē
ϭϳϰϵϵ͕ϬϬ<ē
ϭϰϴϬϯ͕ϬϬ<ē
ϮϰϮϰϰ͕ϬϬ<ē
ϮϲϲϴϬ͕ϬϬ<ē
ϭϴϱϬ͕ϬϬ<ē
ϮϮϮϵ͕ϬϬ<ē
ϭϳϯϯϰ͕ϬϬ<ē
ϭϲϮϯϮ͕ϬϬ<ē
ϰϭϬ͕ϬϬ<ē
ϭϭϮϬ͕ϬϬ<ē
ϯϮϲϮ͕ϬϬ<ē
ϮϱϬϳ͕ϬϬ<ē
ϴϳϲϳ͕ϬϬ<ē
ϰϳϯϬ͕ϬϬ<ē

ϯϯ

^ƚƌĂƓŽǀ

ϯϰ

^ǀŝŶēĂŶǇ

ϭϮϬϵϯ͕ϬϬ<ē
ϭϭϮϴϵ͕ϬϬ<ē
ϭϬϴϰϭ͕ϬϬ<ē
ϵϮϴϮ͕ϬϬ<ē
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zaA2AʹͲʹͲ
z4~A
ͶͲͲʹͳͺ«






KďĞĐ

sǉƚĢǎĞŬ

ϭϭ

<ůĞŶŽǀŬĂ

ϭϳϭϭ͕ϬϬ<ē
ϮϵϬϴ͕ϬϬ<ē

ϯϱ

aŬƵĚůǇ

ϭϮ

<ŽůĞƐĂ

ϯϲ

aƚĢƉĄŶŽǀ

ϰϱϬϬ͕ϬϬ<ē
ϰϯϮϲ͕ϬϬ<ē

ϭϯ

<ŽŵĄƌŽǀ

ϯϳ

dĞƚŽǀ

ϭϰ

<ŽǌĂƓŝĐĞ

ϯϴ

dƌŶĄǀŬĂ

ϭϱ

<ƌĂƐŶŝĐĞ

ϯϵ

dƵƉĞƐǇ

ϭϲ

>ŝƉŽůƚŝĐĞ;WĞůĞĐŚŽǀ͕
^ŽǀŽůƵƐŬĄ>ŚŽƚĂͿ

ϰϬ

dƵƌŬŽǀŝĐĞнƵŵďĄůŬĂ

ϱϳϵϴ͕ϬϬ<ē
ϱϱϬϰ͕ϬϬ<ē
Ϯϵϳϴ͕ϬϬ<ē
ϭϱϵϱ͕ϬϬ<ē
ϭϯϰϲ͕ϬϬ<ē
ϴϳϬ͕ϬϬ<ē
ϳϯϭϮ͕ϬϬ<ē
ϲϲϴϴ͕ϬϬ<ē

ϭϳ

>ŚŽƚĂƉŽĚWƎĞůŽƵēş

ϰϭ

jũĞǌĚƵWƎĞůŽƵēĞ

ϭϴ

>ŝƚŽƓŝĐĞ

ϰϮ

hƌďĂŶŝĐĞ

ϭϵ

>ŽŚĞŶŝĐĞ

ϰϯ

sĂůǇ

ϮϬ

DĂůĠsǉŬůĞŬǇ

ϰϰ

sĞƐĞůş

Ϯϭ

DĢůŝĐĞ

ϰϱ

sŽůĞē

ϮϮ

DŽŬŽƓşŶ

ϰϲ

sǇƓĞŚŶĢǀŝĐĞ

Ϯϯ

WƌĂǀǇ

ϰϳ

ĚĞĐŚŽǀŝĐĞ

Ϯϰ

WƎĞůŽƵē

ϮϬϬϯ͕ϬϬ<ē
ϮϮϯϮ͕ϬϬ<ē
ϳϮϴ͕ϬϬ<ē
ϭϵϲϯ͕ϬϬ<ē;нşůĠ
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PAMĚTI STANIČNÍHO ÚŘADU
V ŘEČANECH NAD LABEM

Nádraží v Øeèanech, vzadu stará budova pøed zbouráním

Øeèanské nádraží slaví v tomto roce významné výroèí – 175 let od svého založení. Železnice pøinášela v dobì svého vzniku do obcí, které u ní ležely, pokrok, modernizaci a pøedevším zprávy z okolního
svìta. Vše bylo najednou bližší a rychlejší. Pùvodní stanice v Øeèanech nad Labem prošla nejvìtší
zmìnou v roce 2002, kdy zaèala modernizace železnièní trati. Byla zahájena výstavba nové železnièní
budovy, stávající podchod k druhému nástupišti se prodloužil až na druhou stranu kolejištì, smìrem
do Zdechovic. Kolem nádražní budovy bylo upraveno prostranství pro parkovištì a pøístøešky pro kola.
Celá rekonstrukce probíhala dva roky. Nádraží v Øeèanech bylo v té dobì nejmodernìjší na této trati.
Pamìtníci jistì vìdí, jak vypadalo dlouhá léta pøedtím.
Starý nádražní domek se zboural a bìhem nìkolika dní po nìm nezbylo ani památky, jako by tu
nikdy nestál. Ten malý nádražní domek byl domovem nìkolika generací našich obèanù a také nìmým
svìdkem dìjinných událostí rozvoje železnice na trase Olomouc – Praha.
Tehdy kolem poloviny 19. století byl na tzv. železné dráze povìøen stavbou úseku tratì z
Pardubic do Prahy inženýr Jan Perner. Pøi stavbì se poèítalo s regulací Labe a odstøelem skal u Labské
Týnice. Dne 3. záøi 1844 byla provedena „pochùzka“, dnešní øeèí asi
obhlídka staveništì. Poté se Perner
spolu s firmou bratøí Kleinù dali do
stavby. Ve dne i v noci pracovalo na
stavbì na 20 tisíc lidí. Ve skalách
bylo slyšet témìø nepøetržitì rány
odstøelù, kterými míneøi pøipravovali místo pro novou železnou dráhu. Po necelém roce dne 20. srpna
Lokomotiva Èechy
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1845 byla olomoucko-pražská železná dráha slavnostnì otevøena. Zkušební jízdu provedl sám
Jan Perner s parovozem „Èechy“. Lokomotivu øídil spolu s panem Kašparem, jméno topièe
historie nezaznamenala. Na první cestu z Olomouce do Prahy potøeboval vlak 7 hodin a 40
minut èistého èasu. Se slavnostním programem na takøka všech stanicích bìhem cesty to
bylo kolem 10 hodin
Když onoho památného dne projíždìl po zdejší trati za jásotu obyvatelstva první vlak, nebyla ještì v
Øeèanech stanice, ale jen již vzpomínaný malý strážní domek a zastávka. Trať ještì nebyla dvoukolejná,
aèkoliv již pøi stavbì byl spodek pøipraven pro položení druhé koleje.
Dne 1. záøí 1845 zahájila spoleènost severní dráhy Ferdinadovy (KFNB K.k. privilegierte Kaiser Ferdinands Nordbahn) jako nájemce pravidelnou osobní dopravu mezi Prahou a Vídní dvìma páry vlakù
dennì. Nákladní doprava byla spuštìna o mìsíc pozdìji, 1. øíjna téhož roku.
V roce 1852 pøijel na návštìvu kladrubského høebèína císaø František Josef I. Na stanici, která mìla
v té dobì název Kladruby nad Labem (na žádost c.k. dvorního høebèína), se koberce pro èleny panovnické dynastie natahovaly od vlaku až ke koèárùm. Tehdy s tìmito arciknížaty zastavoval v Øeèanech
rychlík, o èemž byl pøednosta vždy vyrozumìn pøedem. (Rychlík zde ani v té dobì bìžnì nestavìl.)
Stalo se jednou, podle pamìtníkù, že jakýsi Hála, provazník ze Zdechovic, byl v Praze a zmeškal
osobní vlak. Proto požádal, aby mu v Øeèanech zastavili rychlík, že výlohy rád nahradí. Když dostali
zamìstnanci na kladrubském nádraží hlášení, že rychlík zastaví, ihned natahovali koberce ke kolejím.
Divné jim ale bylo, že nepøijel žádný koèár z Kladrub. Když vlak zastavil, vystoupil z nìj pouze jediný
èlovìk – zdechovický Hála, prý v døevácích. Mimoøádné zastavení ho stálo pøes 200 zlatých a mrzutost
úøedníkù. Smíchu o tom bylo dost po celém kraji.
V roce 1854 byla dráha prodána francouzskému konsorciu za tehdy smìšnou cenu 200 milionù
francouzských frankù. Konsorcium utvoøilo c.k. privilegovanou spoleènost rakouské státní dráhy, zkrácenì zvanou Steg. Krátce pøed první svìtovou válkou pøevzal železnièní síť opìt stát.
Vznik Èeskoslovenské republiky
V ten památný den 28. øíjna 1918
onemocnìl chøipkou pøednosta zdejšího stanièního úøadu inspektor Josef
Cibulka. Jeho zastoupení pøevzal adjutant V. Klicpera. Prohlášení samostatnosti bylo oznámeno telegrafem
kolem ètvrté hodiny odpoledne. Již
poslední nedìli pøed 28. øíjnem prosakovaly zvìsti o vyhlášení samostatného státu a v ten den byla vztyèena èeskoslovenská vlajka na evangelickém
kostele v Trnávce, aniž by tomu zdejší
Øeèany nádraží 1918
úøady zabránily.
Došlá zpráva se rychle rozšíøila v Øeèanech i okolních obcích, prohlášení bylo všude pøijato s radostí
a nadšením. Rakouské insignie c.k. zvané „orlíèky“ na hostinci u dráhy a na èetnické stanici byly želez20
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nièními zøízenci sòaty. Tento „pøevrat“ se však nelíbil nìkterým úøedníkùm kladrubského c.k. dvorního
høebèína. Na c.k. dvorní høebèín byl upozornìn stanièní úøad na druhý den zástupcem Národního
výboru z Pøelouèe (JUDr. Vanèura), aby nebylo dovoleno odtamtud nic vyvážet.
Pøevrat nezpùsobil ve službì na železnici žádné pøerušení dopravy, nevznikly žádné poruchy ani
škody, jenom se zaèalo úøednì mluvit èesky. Slib vìrnosti Èeskoslovenské republice složili zamìstnanci
za pøítomnosti dopravního kontrolora inspektora Kuøátka dne 8. listopadu 1918.
Klidné období chodu železnice narušila 17. ledna 1920 nehoda u stavìdla è.1, kdy se osobní
vlak è.14 støetl s nákladním vlakem
388, který odjíždìl ze tøetí koleje, aèkoliv nebyl výpravèím vypraven. Pøi
nehodì se zranilo nìkolik cestujících
a vznikla znaèná škoda na majetku. V
dalších letech se mìnili pøednostové.
Dne 2. záøí 1921 byl prozatímním
pøednostou jmenován vrchní revident
Houdek. Pøednosta inspektor Cibulka
byl jmenován pøednostou drážního
úøadu Zbìhy. 25. ledna 1922 byla
stanice definitivnì pøedána vrchním
revidentem Sobotou vrchnímu revi- Øeèany nádraží s nápisem Kladruby – asi 20 léta minulého století
dentovi panu Janu Marboe (dìdeèkovi paní spisovatelky Marcelly Marboe).
Dovolíme si malou vsuvku, jejího pøíbìhu (uveøejnìného v knize Øeèany n. L. – kdysi a
dnes) pro dokreslení popisu starého nádraží:
„... Bydleli jsme v nádražní budovì. Byt byl prostorný, mìl kuchyò, jídelnu, dìtský pokoj
a ložnici. Pøíslušenství jsme mìli na chodbì, která byla spoleèná s druhým bytem pro výpravèího. K bytu patøily døevìné chlívky, pøed nimi stála tak zvaná „lampárna“. Svítilo se v
té dobì ještì petrolejem, a tak se zde pøipravovaly lampy do kanceláøí, výhybek, semaforù,
èekáren a peronu. Byly tu zásoby petroleje, lamp, cylindrù, knotù i fakulí (smolné tyèe, které
se zapalovaly, když se ve stanici nìco stalo...
... Ke stanici patøila i malá zahrádka plná rùží, do které nechal
otec postavit altánek, a betonový
bazének. V zahrádce celý rok nìco
kvetlo. Stála tu také mohutná
hruška a u silnice jabloò.
Za stanièní budovou vedla silnice k „magacínu“, kam se skládalo zboží. Smìrem k „magacínu“ byl
též pøízemní domek, ve kterém bydlel pan Matièka, sloužící na hradle. Mìl pìt dìtí, našich kamarádù. Øeèany nádraží s nápisem Kladruby – asi 20 léta minulého století
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V dobì otcova pùsobení byly ve stanici celkem ètyøi koleje. Dvì hlavní, dvì odstavné
pro vykládku a nakládku. Pøes trať se závorami vedla cesta do Zdechovic. Závoráøi zde mìli
službu ve dne i v noci. Byli hodní, a tak jsme se my, dìti, u nich hodnì zdržovaly.
... Vzpomínám na pana Flosa ze Øeèan, který nosil zabíjaèku, pana Havránka, který míval
chleba doma peèený, tlustì mazaný domácím sádlem, nebo z kastrùlku vyjídal domácí sýr.
Dále tu sloužil pan Bíža, Vavøina a Vanèura – všichni z Trnávky.
... Vzpomínám si na jednu pøíhodu: Jako výpravèí mìl ten den službu jakýsi pan Drtina.
Zápasník a opravdový silák, který pouhou rukou protloukl jednou ranou høebík deskou stolu.
Ten den pustil do stanice rychlík a šel se podívat pøed kanceláø, jak je vlak daleko – jenže co
vidí! Na koleji stojí vùz s hnojem a v nìm zapøažené dvì krávy. Zadní kolo rozsypané. Bleskurychle pøebìhl na pøechod, obìma rukama popadl osu rozsypaného kola, krávy zabraly a
on celý vùz vynesl až za druhou kolej. V mžiku se pøehnal rychlík a rozdrtil jen upadlé kolo.
Od té doby byl pro každého hrdinou.
„... Za nakládací rampou bylo nákladištì pro železnou rudu, která se sem dovážela z
Chvaletic. Vozilo ji dennì šest párù koní. Nároènou cestu absolvovaly vozy dvakrát dennì
– dopoledne a odpoledne. Ruda se nakládala vidlemi. Ve Chvaleticích na vùz, po dovozu na
zem a ze zemì do vagonù.
Za nákladištìm mìl pan Muler uhlí. Uskladòoval ho ve velké døevìné kùlnì. Zvlášť uhlí,
koks, mour a døíví. Za stanièní budovou stála sušárna na cikorku. Svážela se sem z celého
okolí a zpracovávala. Vonìla po
celé vesnici.
Za ètvrtou kolejí byl døevìný
plot, pak pole a úzká cesta, zatáèející do lesa. Pøi vjezdu stála
hájovna postavená jako brána s
cimbuøím. Upoutala každého, kdo
vystoupil z vlaku. Lesy patøily k
velkostatku sleèny Metálové, která
byla nìmecké národnosti a za protektorátu s Nìmci také držela. Po
válce odešla do Vídnì.
Hájovna – Zdechovická brána do lesa
...Od vleèky do sušárny až k etapì
(hradlo) se táhla nejménì pìt set metrù dlouhá stráò, kterou jsme sekali. Jednou v létì nám
ale vyhoøela. To bylo již dlouho veliké sucho. Pod strání se táhlo pole pšenice. Ta od jiskry
z vlaku chytla, a protože foukal silný vítr, požár se rychle šíøil na všechny strany. Nad naší
loukou byly složeny ve vysokých hromadách pražce pod kolejnice – a ty zaèaly také hoøet.
Voda nikde, a tak hasièi vysekávali bleskovì jen pruhy v pšenici, aby se požár nerozšíøil
do vsi. Táta, aby zachránil pražce, zastavoval vlaky a každá mašina musela zajet na kolej
vleèky a odtamtud støíkat na pražce, které ještì nehoøely. Mašinám zùstávalo jen tolik vody,
aby dojely do Pøelouèe, kde si mohly natankovat. Otec byl vyznamenán, že zachránil dráze
velký majetek.
22
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Jiné vyznamenání obdržel, když jednou pøijel do stanice vlak s hoøící cisternou. Byl v ní
petrolej. Od ní zaèaly chytat další cisterny. Táta dal okamžitì vlak rozpojit, nehoøící vozy
odstavil na vedlejší koleje, do hoøících dal zapøáhnout lokomotivu, která je pomalièku odtáhla na vedlejší kolej. Jela od etapy k etapì (hradla), petrolej vytékal a na zemi za vlakem
ho hned zamìstnanci dráhy hlínou hasili. Tím otec zachránil zkroucení nejen hlavních, ale i
vedlejších kolejí a vlaky mohly dál projíždìt...“
A pokraèujeme dále z pamìtní knihy stanièního úøadu. V roce 1926 pøišla dvakrát velká povodeò, která na nìkolik dní pøerušila spojení z Kladrub k nádraží, pak v únoru 1929 velké mrazy,
až mínus 32°C, tehdy Ministerstvo železnic omezilo osobní i nákladní dopravu a v èervenci se
pøehnala vìtrná smršť s lijákem a bouøkou, která ponièila støechu stanièní budovy. Telegrafní a
telefonní spojení bylo na celou noc pøerušeno, železnièní doprava utrpìla znaèné zpoždìní.
Poèátkem tøicátých let se zaèala projevovat hospodáøská krize, bylo naloženo pouze 70
tun železné rudy dennì, v dalších
letech to padalo ještì níž. Oživení
pøinesl ve dnech 25.6-6.7. 1932
Všesokolský slet, kdy bylo 25.6.
vypraveno ètrnáct mimoøádných
vlakù a 2. èervence 53 vlakù s èlenstvem. Stejný poèet vlakù se vracel
z Prahy zpìt. Tehdy byla stanièní
budova slavnostnì vyzdobena.
Prohlubující se hospodáøská
krize pokraèovala i v dalších letech, Budova nádraží Kladruby – Øeèany slavnostnì vyzdobená k IX. Sletu
poèet vypravených nákladních vlakù
se železnou rudou klesl na 30 tun dennì a na železnici se muselo propouštìt.
Až v roce 1933 nastalo pozvolné
zlepšování, avšak to byl již dùsledek
poèínajícího zbrojení. V roce 1935 se na
nádraží zavedlo elektrické osvìtlení. Dne
22. 5. 1937 zmizel nápis Kladruby nad
Labem – Øeèany nad Labem a budova
byla novì opravena a pojmenována jen
Øeèany nad Labem. Pak nastává okupace a váleèná léta. Tehdy se zaèal psát ale
trochu jiný pøíbìh øeèanské stanice, kte- Rok 1933 - svatba Matièkových v pozadí drážní domek
rý si pøipomeneme v pokraèování…
Napsal: Miroslav Tkáè - Kulturní výbor
Zdroj textu: Pamìtní kniha Stanièního úøadu - Øeèany n./L. a Marcella Marboe
Zdroj foto: archiv M. Marboe, obèané Øeèany n./L. a internet
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M

zpravodaj_brezen_2020.indd 123

23

24.3.2020 8:12:40

ZIMA V OBECNÍ KNIHOVNĚ
V lednu se konala další dvì setkání v rámci projektu Pohádky do školky. V tomto projektu
je do školky každý mìsíc z knihovny zaslána
jedna známá klasická pohádka s tématickým obrázkem. Dìti si spoleènì s paní uèitelkou pohádku pøeètou a podle vìku buï
vymalují obrázek nebo ty vìtší namalují
nový. Pøi návštìvì knihovnice jsou potom
obrázky pøedány k vystavení v knihovnì a
dìtem je pøedána malá odmìna. Poèátkem
roku to byly pohádky O Popelce a O koblížkovi.
V únoru zaèal již tradièní projekt Už
jsem ètenáø – Knížka pro prvòáèka. Letošní
prvòáèci se pøišli podívat do knihovny, která
už je jim z døívìjších setkání dobøe známá.
Øíkali jsme si o správném a nesprávném
zacházení s knížkou, dále dìti hlásily, co si
doma ètou a také se seznámily s Rytíøem
všech písmenek a Královnou knížek, kteøí
sice zatím nebyli vidìt, ale pokud se dìtem
podaøí splnit obtížné úkoly, které jim budou
Rytíøem všech písmenek posílány, tak od
nìj a od Královny knížek dostanou koncem
školního roku knížku, která bude jenom jejich, která je urèená speciálnì pro prvòáèky
a nejde nikde koupit, zkrátka Knížku pro
prvòáèka.
Koncem února se konal program Duhové pohádky pro 2. tøídu. Námìtem je slavná
kniha Daniely Fischerové Duhové pohádky,
kde na zaèátku je smutné sluníèko, které
svítí na neveselou zahradu bez barev a na
konci knihy a èásteènì i prvního pohádkového pøíbìhu je zahrada krásná, barevná,
obydlená zvíøátky a právì vzniklým soucitem a touhou udìlat svìt hezèím. Dìti vzpomínaly, jakou zahradu mají doma èi u prarodièù
a co v ní všechno je. Potom to pomocí pantomimy pøedvádìly a nakonec na pøipravené archy
papíru podle pøeèteného úryvku z knihy malovaly nejdøíve smutnou, ale postupnì èím dál
veselejší zahradu. Nakonec dostal každý text básnièky, která je v knize.
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Na konci února navštívily knihovnu postupnì obì 5. tøídy. Námìtem populárnì –
nauèného programu byla fyzika a s tím spojené fyzikální pokusy. S dìtmi jsme vyzkoušeli
jednoduchý model faxu, dále se provádìla chromatografie pomocí køídy, vody a barevných
fixù. Páťáci si také vyrobili kluzák z papíru a brèka. Nakonec se provádìly tzv. nesplnitelné
pokusy, jako odtržení spojených knih, dvì varianty pokusu s tìžištìm èi pokus o zachycení
padající bankovky. Dìti se hodnì nasmály, napø. když se snažily pøedklonit a zároveò být na
špièkách zády opøení o stìnu.
Na zaèátku bøezna se uskuteènilo další setkání s dìtmi v mateøské školce kvùli
projektu Pohádky do školky, tentokrát o pohádce Hrneèku, vaø! Pøi rozhovoru o pohádce se
ukázalo, že jedním z nejoblíbenìjších jídel dìtí je krupicová èi bramborová kaše. Obrázky od
dìtí budou vystaveny v knihovnì.
Loòský roèník ètenáøské hry Lovci perel byl zakonèen Trhem pro všechny Lovce perel, kde
si každý mohl najít a za utržené Moriony koupit odmìnu za pøeètené perlorodky. Celkem se
celoroèní knižní hry úèastnilo celkem 15 lovcù, kterým se podaøilo nasbírat dohromady 83
perlièek a nastøádat témìø 12 000 Morionù. Knihovna ještì jednou gratuluje a dìkuje úèastníkùm a zve ke ètení nejen perlorodek i v následujícím roce.
Jsou pro vás pøipraveny tyto novinky:
beletrie pro dospìlé:
DYER, W. W. – LAUBER, L. Mùj nejvìtší uèitel. – novela
EPSTEIN, M. Dravec. – psychologický román
GREEN, J. Papírová mìsta. – spoleèenský román
JACOBSOVÁ, A. Venkovské sídlo: bouølivé èasy. – pokraèování románu
KEARSLEYOVÁ, S. Zimní moøe. – román pro ženy z prostøedí Skotska
KELEOVÁ – VASILKOVÁ, T. Tøi sestry. – román pro ženy
KÖRNEROVÁ, H. M. Dìkuji, sestøièko... – pokraèování románu z lékaøského prostøedí
MAY, P. Skála. – švédský detektivní thriller
MAY, P. Šachové figurky. – švédský detektivní thriller, navazuje na romány Skála, Muž z ostrova Lewis
MOUSEOVÁ, M. Desperátka. – napínavý detektivní mysteriózní román z Prahy
MOYESOVÁ, J. Sama sebou. – pokraèování románu Než jsem tì poznala a Život po tobì
NESBO, J. Nùž. – norská detektivka
NOVÁKOVÁ, Z. Pøítel stesk. – psychologická novela
RUDIŠ, J. Èeský ráj. – èeský román
ŠTIFTER, J. Sbìratel snìhu. – spoleèenský generaèní román
VONDRUŠKA, V. Kronika zániku Evropy. – románová rodová sága
VONDRUŠKA, V. Mstitel z Jenštejna. – historická detektivka
VONDRUŠKA, V. Právo první noci. – historická detektivka
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nauèná literatura pro dospìlé:
PACNER, K. Ètvrtstoletí republiky. Kronika naší nejnovìjší historie 1991 – 2018.
SCHÄFFEROVÁ, A. – SCHÄFFER, N. Krmíme ptáky v zahradì: po celý rok a pøírodnì.
literatura pro dìti od 3 do 6 let:
LAMKOVÁ, H. Káťa a Škubánek. – pøíbìhy známé dvojice z Veèerníèku
MRÁZKOVÁ, D. Nádherné úterý, èili, Sleèna Brambùrková chodí po svìtì. – pøíbìh o ztrátì i radosti
ŠIBOROVÁ, Z. Vèelka Meduška. – pohádkový pøíbìh o dìní v úle
literatura pro dìti od 6 do 9 let:
BRAUNOVÁ, P. Zahrádka pod hvìzdami. – didaktické pøíbìhy kamarádù z Veèerníèku
BRYCZ, P. Neboj se, vždyť máš èesnek! – strašidelný pøíbìh pro dìti
EISLEROVÁ, J. Staré povìsti èeské. – základní povìsti pøevyprávìné pro malé dìti
HLAVINKOVÁ, L. Sesterstvo a kouzelná koèka Fabiola. – dobrodružný pøíbìh
KRATOCHVÍL, M. Modrý Poťouch. – veselý pøíbìh o strašidýlkách
JOHNSON, T. L. Pøežili jsme! Pøes palubu. – dobrodružný pøíbìh
Kvìtinové víly a jejich tajemný svìt. – pøíbìhy o vílách i návody k vytváøení pøedmìtù
LADA, J. Èeský rok Josefa Lady. – od jara do Vánoc s obrázky, øíkankami a vyprávìním
známého ilustrátora a spisovatele o tom, jak se žilo døíve
MORNŠTAJNOVÁ, A. Strašidýlko Stráša. – o strašidle, které se všeho bojí
NEPIL, F. Štuclinka a Zachumlánek. – humorný pøíbìh pro dìti
RUNDELL, K. Dál do džungle. – dobrodružný pøíbìh o Mauglího pøátelích, když byli ještì mláïaty
STARÁ, E. Každý bulí nad cibulí. – básnièky k procvièování správné výslovnosti
ŠRUT, P. Šišatý švec a myšut. – nonsensové básnièky pro dìti, školní èetba
TARSHISOVÁ, L. Zuøící živel. – dobrodružný pøíbìh podle skuteèné události
TEPER, J. Co mnì napsal hadilov písaø. – dìtské básnièky
ŽIŽKOVÁ, H. Pøece to nevzdáš. – pøíbìh se šťastným koncem o veselé holèièce, která se
ocitne s vážnou chorobou v nemocnici
literatura pro dìti a mládež od 10 do 15 let:
BORÙVKOVÁ, V. 1918, aneb, Jak jsem dal gól pøes celé Èeskoslovensko. – román pro mládež o vzniku první republiky
DOÈKALOVÁ, B. Tajemství Oblázkové hory. – dobrodružný fantasy román
KENNEY, D. – BOEVER, E. Detektivové: pøípad ukradených diamantù. – detektivka pro dìti
SHUSTERMAN, N. Smrtka. – fantasy román
TOMAN, M. Cukrárna U Šilhavého Jima. – humoristický román
nauèná literatura pro dìti a mládež:
DVOØÁK, J. Bydlíme! – interaktivní populárnì – nauèná kniha o podobnosti zvíøecích a lidských obydlí
HOLASOVÁ, A. F. Kde domov mùj: pøíbìh hymny. – pohádkové vyprávìní o jednom z èeských státních symbolù
26
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MACENAUEROVÁ, J. – BRUSSOVÁ, K. Nové pøírodovìdné hry. – námìty k pokusùm z oblasti pøírodních vìd
MARTÍNEK, J. Naší republice je 100 let. – o událostech, osobnostech i objevech, které proslavily náš stát
ŠAŠEK, M. To je San Francisco. - cestopis
ŠAŠEK, M. To je Irsko. - cestopis
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)
KAFTANOVÁ, I. Pøíbìhy lesních skøítkù.
ŠOTTNEROVÁ, D. O strašidlech a bytostech z pohádek a povìstí.
VÁÒOVÁ, M. Kukaèèí mládì.
ŽÁÈEK, J. Aprílový slabikáø.
ŽÁÈEK, J. S úsmìvem.
Èasopisy
V letošním roce nabízíme tato periodika:
pro dospìlé:
Burda Style – šití, pletení, Domov – vybavení bytù, domù a zahrad, F.O.O.D. – jídlo a recepty,
Receptáø – zahrádkáøství, jídlo, ruèní práce, známé osobnosti, Moje psychologie – lifestylový
èasopis o pocitech vašich i ostatních lidí, Moje zemì – cestování po ÈR, Naše krásná zahrada
– pìstování rostlin, Rozmarýna – dekorace interiérù, ruèní práce, Veèery pod lampou, Zlatá
rùže, Zámecké lásky – sešitové romány.
Èasopis Pìkné bydlení doèasnì nevychází, poslední èíslo vyšlo v únoru 2020, proto bylo
toto periodikum nahrazeno titulem Domov.
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
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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
Knihovna pøeje všem ètenáøùm a pøíznivcùm krásné jarní dny.
Mgr. Šandová Kateøina, knihovnice
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T.J. SOKOL ŘEČANY NAD LABEM
Èertovský turnaj ve stolním tenisu
Dne 7. 12.2019 pøipravil oddíl všestrannosti èertovský turnaj ve stolním tenisu.
Kategorie muži:
1.
Moravec Rudolf
Øeèany n.L.
2.
Krivský Rudolf
Chvaletice
3.
Kravaøík Jindøich
Pøelouè
4.
Boøánek
Chrèice
5.
Janák Josef
Øeèany n. L.
Èapek Jan
Øeèany n. L.
Za Øeèany nad Labem se zúèastnili:
Kravaøík Adam, Šolta David, Karvánek Jiøí, Moravec Martin, Pelant Josef, Hnídek Jiøí, Burda
Jaroslav, Dašek Josef, Fofoòka Jiøí, Fialka Martin.
Jediný nejmladší úèastník turnaje z øad žactva byl Jirásek.
Hrálo se systémem každý s každým na dva sety do 11 na 6 stolech.
O nejvìtší pøekvapení se postaral skoro neznámý hráè Rudolf Moravec z ulice Obráncù
míru, který se stal vítìzem turnaje.
Kategorie ženy:
1.
Hùlová
2.
Zachová
3.
Koreèková
4.
Dolejšková

Pardubice
Pardubice
Svítkov
Øeèany n. L.

Èertovský turnaj ve volejbalu
O úèast na tomto turnaji byl velký zájem – pøihlásilo se sedm družstev. Hrálo se systémem
každý s každým na dva sety / od stavu 8 : 8 /. O celkovém poøadí rozhodovaly získané body
a vypoèítaný pomìr míèù.
1.místo vybojovali Dráèci z Øeèan n. L. (mládí)
2.místo Staré páky z Øeèan
3.místo Imitace z Kladrub n. L. (velmi silné družstvo)
4.místo Palèáci ze Sokola Pardubice
5.místo Trpaslíci ze Svítkova
6.místo Èerné vdovy z Pardubic
7.místo Zetko ( z = zbytek – smìs zaèáteèníkù a ménì zkušených hráèù)
Na høišti se vystøídalo 48 hráèù. Pro zajímavost – odehrálo se 3721 míèù s prùmìrnou
váhou míèe 260 g, t. j. 967460 g = 967 kg. Jeden zápas i s pøestávkou trvá prùmìrnì 25
minut. 21 utkání na jednom høišti v tìlocviènì je èasovì nároèné. Odehrálo se zhruba 525
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minut, tj. 8,75 hodin se zahájením turnaje ve 12.30 h. Konec turnaje i s hodnocením byl až
po 22. hodinì. Pøestože jsme se nevyhnuli vìtším prostojùm mezi jednotlivými zápasy, vládla
zde výborná nálada. Hráèi se dobøe bavili nejen na høišti, ale i pøi obèerstvení a posezení v
prostorách šaten.
Podìkování patøí všem poøadatelùm, organizátorùm turnaje, sponzorùm a základní škole
za využití tìlocvièny.
Vánoèní turnaj ve volejbalu
Tento tradièní turnaj uspoøádal dne 26. 12. 2019 oddíl volejbalu pod vedením Petra Matouška.
Turistický deník T. J. Sokol Øeèany
V pátek 27. 12. 2019 se konal turistický výšlap
po Polabí. Putování se zúèastnilo celkem 20 Sokolù.
Odjíždìlo se vlakem z Øeèan n. L. do Týnce n. L. Naše
první zastávka byla v pøírodní rezervaci Týnecké mokøiny, která se nachází východnì od Týnce n. L. na pravém bøehu øeky Labe. Zde najdeme dùležitá hnízdištì
– tahová zastávka stìhovavých ptákù. Odtud jsme
pokraèovali do pøírodní rezervace Duny u Sváravy,
kde jsme obdivovali nejdokonaleji zachované píseèné
pøesypy v Polabí, a do Labských Chrèic, kde stával
dvùr knížete Sobìslava I. Zde chovali chrty, a proto
název Labské Chrèice.
Naše putování dále vedlo do Selmic – prohlédli
jsme si kostel svatého Vavøince a poboèku císaøského dvorního høebèína Kladruby n. L. zvanou Františkov. Ze Selmic jsme šli podél Labe do Mošnice k myslivecké chatì, kde byla
pøestávka na opékání buøtù a odpoèinek. Odtud pokraèovala naše cesta severním smìrem
až do lesa na modrou turistickou
znaèku, po které jsme dorazili do
Kladrub n. Labem, které jsou památkovou zónou, tzv. Kladrubské
Polabí. A z Kladrub zpìt do Øeèan
na závìreèné posezení v místní
hospodì. Výlet se vydaøil i poèasí
nám pøálo.
Šibøinky
V sobotu 18.1. 2020 uspoøádal T. J. Sokol Øeèany nad Labem
tradièní Šibøinky v hostinci U Kur30
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kù v Labìtínì. Ani letos nebyla nouze o dobrou zábavu a o nespoèet rozmanitých masek.
Program zpestøily naše mladší cvièenky z oddílu Žabièek na stepech a v sestavì aerobiku
pod vedením cvièitelek Markéty Týèové a Lucie Èížkové. K tanci i poslechu hrála skupina
Èeros.
Dìkujeme všem sponzorùm za dary do tomboly a vedoucí hospody za poskytnutí sálu a
rychlou obsluhu žíznivých masek.
Od poloviny ledna 2020 zaèal pracovat kroužek míèových her pro dìti pod vedením Ivana
Kalouska. Probíhá každou sobotu od 17 do 18.30 h. Jsou vítáni chlapci i dívky.
T. J. Sokol Øeèany vás srdeènì zve na akce poøádané ve II. ètvrtletí 2020
30.4. Tradièní rej èarodìjnic
6.6. Dìtský den
Naši èinnost lze sledovat na webové adrese: www.sokolrecany.cz.
Za T. J. Sokol Ivan a Eva Kalouskovi a Hana Popková
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Klub žen Labětín vás zve na zájezd

SKOTSKÉ HRY NA
ZÁMKU SYCHROVĚ
Jubilejní 20. ročník festivalu skotské kultury proběhne jako obvykle na statním zámku Sychrov
u Turnova.
Skoti ovládnou státní zámek Sychrov, kde se budou po celý den konat tradiční skotské hry, které,
stejně jako např. tartan, kilt, skotské dudy a whisky, patří ke kulturnímu dědictví Skotska a které
patří mezi jedny z největších skotských her v Evropě.

29. 8. 2020 Cena: 500,- Kč
A na co vše se mohou návštěvníci těšit?
- prohlídka zámku
- skotské těžkoatletické soutěže (každý se může zúčastnit)
- skotská a irská hudba
- skotští dudáci
- skotské tance (ukázka i výuka)
- sraz britských autoveteránů
- historické ukázky
- keltská vesnice s ukázkami každodenního života
- středověká řemesla
- skotský vojenský tábor z období 1. a 2. světové války včetně makety letadla Spitfire v životní
velikosti
- sokolnické ukázky
- golfové ukázky (s možností vyzkoušet)
- dětské soutěže
- whisky festival (s nabídkou několika set druhů whisky)
- unikatní pivo z pivovaru Raven
- ale hlavně - DEN PLNÝ POHODY
Odjezd cca v 8,00 z Přelouče, Labětína, Řečan n.L. a dále na trase dle počtu účastníků.
Cena zahrnuje autobusovou dopravu.
Fakultativně lze předem objednat: prohlídku zámku 200,- Kč ( senioři nad 65 let 140,- Kč )
vstup na slavnosti 300,-Kč ( cena do 10.6.2020,na místě 490,- Kč)

Informace a přihlášky: Monika Vánišová- MASNA v Řečanech n.L.,

tel: 608 773 452

Anna Šandová – CA Annasta, 28.října 146, Přelouč, tel: 605 155 054
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Poslední listopadovou sobotu jsme se sešli u slavnostního rozsvícení vánoèního stromeèku
v Øeèanech nad Labem. Tato akce odstartovala advent a s ním tìšení na nejkrásnìjší svátky v
roce. Dìti z mateøské školky vystoupily s písnièkami a básnièkami, které si pro tuto pøíležitost
pøipravily.
Zaèátkem prosince navštívil naše dìti Mikuláš v doprovodu èertù, ale i hodných andìlù.
Všechny dìti od nìj dostaly balíèky se sladkostmi, ale musely slíbit, že už budou hodné,
poslušné, nebudou zlobit na postýlkách a budou hezky jíst. Což všechny udìlaly, a pár dní
opravdu dodržely.
Hned druhý den nás navštívilo divadélko Kolobìžka s pohádkou „Jak se v pekle kujou
pikle“, kde se nám èertíci ještì znovu pøipomnìli.
K pøedvánoèní atmosféøe u nás již tradiènì patøí vystoupení dìtí pro rodièe a nejen pro
nì. Jsou zváni i babièky a dìdeèkové, tetièky, strýèkové i sourozenci. Všichni zaplní ten den
tøídy a pøijdou se podívat, co si pro nì dìti pøipravily a nacvièily. Další vystoupení patøí našim
milým zamìstnancùm a potìšit chodíme i babièky a dìdeèky do komunitního domu. Pro naše
nejmenší to letos byla veliká premiéra, ale i oni to nakonec zvládli.
Víla Srdíèková, to je naše snad nejoblíbenìjší divadlo, které k nám jezdí. Pøivezla nám
vánoèní pohádku „Míša, Máša a Vánoce“ plnou zpívání a nechybìlo ani ponauèení. Na závìr
si mohl každý nìco pøát. A o Vánocích se pøání pøece opravdu plní.
Tìsnì pøed odchodem dìtí na vánoèní prázdniny k nám do školky pøišel Ježíšek. Pøinesl
nám spoustu dáreèkù, se kterými si všichni nadšenì hráli.
Leden zaèal krásnì – pohádkou od Víly Srdíèkové. Jmenovala se „Hrneèku vaø“ a opìt
sklidila veliký úspìch a potlesk.
V únoru jsme si povídali o lidském tìle, o péèi o nìj a o zdraví. Toto téma nám doplnilo
pøedstavení „ Jak vyzrát nad bacily“ od divadla Kolobìžka. Dìti na konci odpovídaly na otázky,
které jídlo je zdravé a které ne, a umìly to úplnì na jednièku.
Také nás pøijeli navštívit žáci ZUŠ v Pøelouèi a ukázali nám, jak krásnì umí hrát na hudební
nástroje. Slyšeli jsme housle a piano. Dokonce jsme mezi malými umìlci poznali i bývalé
kamarády od nás ze školky.
20. února k nám pøijela paní spisovatelka Jitka Vítová a pøivezla s sebou knížky, které napsala. Dìti mìly knížky pøed sebou a podle pokynù s nimi pracovaly. Hledaly oznaèené stránky
a povídaly, co je na obrázcích, vymýšlely, jak by mohl dìj pokraèovat a za správné odpovìdi
získávaly obrázky.
A už tu máme KARNEVAL !!! Na tento den se dìti moc tìšily a vybíraly masku, za kterou
se pøevléknou. Od rána se školka hemžila malými princeznami, vodníky, èerty, klauny, vílami,
indiány a zvíøátky. Na stolech nechybìlo malé pohoštìní a celý den jsme strávili rùznými hrami, soutìžemi a taneèky. Nechybìla pøehlídka masek a vzájemná návštìva mezi tøídami. Dìti
si užily krásný den plný veselí a radosti.
Radka Kovaøíková, uèitelka MŠ
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ZPRÁVY ZE ZŠ
Soutìž „Hledáme nejlepšího mladého chemika ÈR“
mladého chemika ÈR“ za úèasti 441 žákù z následujících krajù: Pardubický, Královéhradecký, Støedoèeský, Liberecký, Vysoèina. Do krajského finále postupuje celkem prvních 34
žákù. Naši reprezentanti z 9. roèníku se dále sice nedostali, ale bojovali ze všech sil a patøili v
poèetné konkurenci k tìm lepším. Nejblíže k postupu mìla Jana Machovcová, ale neztratili se
ani Ondøej Novotný a Adéla Žáková.
Soutìžícím blahopøejeme a dìkujeme za úspìšnou reprezentaci naší školy.
Jana Záleská
Adventní výlet
K navození té správné vánoèní atmosféry jsme se se žáky 2. tøídy a 5.B vypravili do Muzea
loutkových kultur v Chrudimi. Druháci se dozvìdìli nìco o Mikulášovi i další podrobnosti o
postavách èerta a andìla. Program byl založený na hledání èástí papírových loutek v muzeu.
Po prohlídce si v ateliéru i tyto postavièky sestavili a dozdobili.
Starší žáci se zúèastnili programu o stínových loutkách, spoleènì si vyrobili stínový Betlém
a zahráli si scény z pøíbìhu o narození Ježíška. Po
programu navštívili žáci
5.B stálou expozici Magický svìt loutek. V prvním
patøe jsme se seznámili s
poèátky èeského loutkáøství spojenými s koèovnými marionetáøi. V druhém
patøe jsme se ocitli mezi
loutkami poèátku
20. století a poznali
jsme rodinná loutková
divadla. Ve tøetím patøe
jsme se dozvìdìli informace o stínovém loutkovém divadle Èíny a Indonésie a zjistili jsme i zajímavosti o dalších
formách loutkáøství Orientu.
Závìr výletu patøil nakupování suvenýrù a upomínkových pøedmìtù, které dìtem udìlaly
velkou radost.
Marcela Banková,
Jana Vohralíková
36
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Divadélko pro školy – Hradec Králové
V den pololetního vysvìdèení jsme pozvali do naší školy herce z Hradce Králové,
aby dìtem zpøíjemnili poslední den pøed
pololetními prázdninami.
Pro dìti 1. stupnì byla pøipravena Vodnická pohádka, která vyprávìla pøíbìh od
starého mlýna, kde mezi sebou vedli spory
vodník s mlynáøem.
A jak už to v pohádkách chodí, vše se
nakonec v dobré obrátilo a my jsme byli
svìdky jejich usmíøení.
Výborné výkony hercù dìti odmìnily
bouølivým potleskem.
Veronika Danielová
Divadelní pøedstavení
Ve ètvrtek 30. ledna, v dobì vrcholícího
oèekávání vysvìdèení za první pololetí,
jsme se rozhodli žákùm 8. a 9. roèníku
zpestøit dopolední vyuèování divadelním
pøedstavením “Jak jste to myslel, pane
Shakespeare?”.
Herci z Divadélka pro školy seznámili
obecenstvo na pozadí humorných scének s životem a dílem Williama Shakespeara. Pøedstavení bylo ztvárnìno zajímavým a vtipným zpùsobem, dle reakce
našich žákù se jim líbilo a my vìøíme, že
si z nìj i nìco odnesli.
Kateøina Baèkovská, Zdenìk Horálek
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Cestovatelská beseda
Ve støedu 19. února jsme ve škole opìt uvítali
cestovatelskou dvojici - manžele Kateøinu a Miloše Motani. Tentokrát si pro žáky 1. stupnì pøipravili promítání a vyprávìní o Borneu.
Tento velký ostrov v jihovýchodní Asii skrývá
mnoho pozoruhodných vìcí. Díky poutavým fotografiím jsme se blíže seznámili s jeho krásami,
vstoupili jsme do tajemné netopýøí jeskynì, podívali se na rybí trh, radovali se u hrátek orangutanù a také nás zaujaly zpùsoby života místních
obyvatel. S úžasem jsme obdivovali pestrou krajinu s džunglí a zaposlouchali jsme se i do
prapodivných zvukù, které vydává. Z dechberoucí pøírody jsme se skokem ocitli v hlavním
mìstì Kuching, které zejména po setmìní hýøilo všemi barvami. A jelikož Kuching znamená v
pøekladu „koèka“, místními je èasto pøezdíváno jako mìsto koèek.
Napínavých 90 minut nám rychle uteklo a s Borneem jsme se rozlouèili ještì pohledem na
legraèní nosaté opice (kahau nosaté).
Veronika Danielová
Vesmír
První prosincové pondìlí se vypravily obì 5. tøídy na výukový program do hvìzdárny
a planetária v Hradci Králové.
Èekaly nás velice zajímavé 2 hodiny, pøi kterých žáci mohli prohloubit své znalosti o planetách, dozvìdìt se více o souhvìzdí a také o tom, jak naše Zemì vùbec vznikla. Díky digitálnímu planetáriu jsme se ocitli ve støedu Mléèné dráhy a zažili jsme kosmickou srážku.
Lektor celého programu nás dále zavedl do hvìzdárny, kde pomocí teluria ukázal støídání
dne a noci, roèních období i mìsíèních fází. Pak jsme již smìøovali k velkému dalekohledu s
nadìjí, že si tøeba promítneme pohled na Slunce. Bohužel, poèasí nám tentokrát pøíliš nepøálo
a Slunce bylo schováno za mraky, tak
jsme si dalekohled alespoò prohlédli
zblízka a sluneèní skvrny si pøiblížili
na fotografiích.
Na závìr programu si dìti mohly
koupit krásné pohledy, které jim budou tuto krátkou vesmírnou výpravu
pøipomínat.
Veronika Danielová
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20. roèník turnaje ve vánoèním šplhu
V pátek 6.12. se v tìlocviènì naší
základní školy konal již 20. roèník
turnaje ve šplhu na tyèi. Pøivítali
jsme na 193 soutìžících z 1. – 5. tøíd
okolních základních škol – ZŠ Bøehy,
Choltice, Chvaletice, Pøelouè Masarykovo nám., Pøelouè Smetanova,
Rohovládová Bìlá a také ZŠ Týnec
nad Labem.
Jako tradiènì se soutìžilo v kategoriích 1. – 5. tøída, chlapci, dìvèata;
navíc se školy utkaly o titul Vítìzná
škola 20. roèníku a jako tradiènì
jsme byli v oèekávání, kdo si letos
odnese diplom za nejrychlejší èas.
Doprovodný program zajistili žáci našich 5. tøíd, pøipravili soutìže pro ty, kteøí zrovna nešplhali
a chtìli se trochu pobavit a získat drobné odmìny. Nechybìla ani spoleèná rozcvièka, pøi které
jsme se protáhli i zahøáli, a taneèní atmosféru do celého dopoledne vneslo vystoupení taneèního
kroužku.
Velmi nás potìšila návštìva známého hosta – reprezentanta Národního høebèína Kladruby nad
Labem pana Jiøího Nesvaèila jun., který má za sebou nejedno vítìzství ve dvojspøeží i ètyøspøeží se
starokladrubskými bìlouši. Vyprávìní pana Nesvaèila bylo velice zajímavé a my mu touto cestou
ještì jednou velice dìkujeme za èas, který dìtem vìnoval.
Døíve než se rozeznìly fanfáry, které mìly oznámit výsledky soutìžního klání, navštívil nás Mikuláš se svojí družinou, aby soutìžícím
pogratuloval a rozdal nadílku.
Poté už jsme pøešli k samotnému vyhlášení výsledkù a pøedání cen. Radosti bylo
mnoho, zvláštì prvòáèci, kteøí si turnaj
vyzkoušeli poprvé, záøili úsmìvy, i když
nìkteøí tìžko skrývali lítost, že to tentokrát
na stupnì vítìzù nedopadlo. A tady právì
platí ono rèení „není dùležité vyhrát, ale
zúèastnit se…a nabrat zkušenosti.“
Naše velká gratulace patøí všem soutìžícím, kteøí to k nám pøijeli zkusit a zabojovali ze všech sil.
20. roèník turnaje se nám opravdu
vydaøil – díky Elišce Vánišové, Lukáši
Erbanovi, Janu Kohoutkovi, Alžbìtì ŽáZ P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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kové, Tobiáši Kohoutkovi, Matìji Chytzyi, Karolínì Køivkové, Jakubu Adámkovi, Annì Vlèkové a
Michaele Marešové se letos naše ZŠ umístila v poøadí všech škol na 1. místì. Získali jsme tedy
krásný keramický pohár a dárkový poukaz na prohlídku areálu Národního høebèína Kladruby
nad Labem.
Do vítìzného pokøiku jsme dali poslední síly :).
Patøí se také podìkovat všem sponzorùm, kteøí pøispìli k tomu, abychom mohli poøídit
pìkné dárky, zajistit dopravu a obèerstvení soutìžícím dìtem. Dìkujeme i paní uèitelce Záleské, která upekla voòavé perníkové medaile a samozøejmì všem pedagogùm, kteøí se na
pøípravì podíleli.
Vìøíme, že si všichni páteèní sportovní dopoledne užili v dobré náladì.
Veronika Danielová
SPONZOØI 20. ROÈNÍKU TURNAJE VE VÁNOÈNÍM ŠPLHU:
Ovoce - Zelenina – Vitera, Tiskárna Lukáš Sobotka, Alma, p. Šidlikovský, Obešlovi, Nedbalovi, Bang Bang Pham, p. Rosenbaumová, Peckovi, Køivkovi, Jedlièkovi, Davis, Apltauerovi,
Nìmcovi, Samšiòákovi, Vojáèkovi, Žváèkovi, p. Koláèná, Janouchovi, p. Šín, Bulánkovi, Vánišovi, Mansfeldovi, p. Miffková, Šoltovi, Veselí, Kubínovi, p. Baèkovská, Sobotkovi, Richterovi,
Pavlíkovi, Adámkovi, Kubíèkovi.
Vánoèní desetiboj o putovní pohár
Ve ètvrtek 19. 12. 2019 jsme
uspoøádali již 9. roèník Vánoèního
desetiboje. Jde o sportovní akci, kdy
se utkají tøídní kolektivy od 5. do 9.
tøídy. Vítìzná tøída vždy obdrží putovní pohár a malou odmìnu. Letos
nás èekalo velké pøekvapení – vítìzství si vybojovali žáci 7. tøídy. Na
druhém místì se umístila 9. tøída a
tøetí místo obsadili spoleènì žáci 6.
a 8. tøídy. Protože bylo pøed Vánocemi, každý si odnesl i malý dárek
z tomboly.
Hana Valentová,
Kateøina Baèkovská
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Záhadná fyzika
Žáci 5.A a 5.B se koncem února vypravili do
místní knihovny. Tentokrát si zde dìti vyzkoušely
platnost nìkterých fyzikálních zákonù pøímo v
praxi.
Nejprve to byl pokus s obarvenou køídou,
výroba kluzáku nebo faxu a potom jsme se
všichni pøesvìdèili o pùsobení tøecí síly pomocí
pøekládání stránek dvou starých katalogù. Poslední byl pokus s vlastním tìlem. Pøi zmìnì tìžištì tìla nedokázaly dìti nìkteré postoje vùbec
zvládnout.
Na závìr nám ukázala sleèna knihovnice knižní novinky a seznámila nás s pùjèovním øádem.
Jana Vohralíková

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Výtvarná soutìž
V lednu jsme ve všech oddìleních družiny uspoøádali výtvarnou soutìž na téma
VESMÍR.
Poznatky, námìty a nápady jsme pøed
soutìží èerpali z tematických knížek a encyklopedií.
Výtvarné práce, které vznikaly pod rukama dìtí, byly opravdu velmi pìkné. Projevila se zde obrovská kreativita a fantazie.
Z výkresù jsme uspoøádali v pøízemí školy
výstavku.
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Projektové dny
V rámci dotaèního programu OPVVV Výzva Šablony II, který podporuje vzdìlávání,
jsme zorganizovali již dvakrát projektový
den v OK KERAMICE paní Kudrnové v Pardubicích, a to ve dnech 29. 11. 2019 s první
skupinou dìtí a 21. 2. s druhou.
Zúèastnilo celkovì 22 žákù z keramického kroužku pøi školní družinì.
Pro dìti i paní vychovatelku to byly velmi pøínosné akce. Obohatily nás o nové poznatky a nápady do další práce.
Brýlový karneval
Ve støedu 26. února se ve všech oddìleních družiny uskuteènil BRÝLOVÝ KARNEVAL.
Každý úèastník si na nìj zhotovil brýle èi
škrabošku dle své fantazie.
Karneval byl plný soutìží a taneèních
her. V závìru bylo vyhodnoceno 5 nejzdaøilejších brýlí nebo škrabošek z každého
oddìlení.
Jiøina Andrlová
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JAK BAVLNĚNOU ROUŠKU UDRŽOVAT
ANEB CO S ROUŠKOU PO POUŽITÍ?
Pratelnou bavlnìnou roušku je po použití nutné dezinfikovat (sterilizovat), aby bylo možno
ji znovu použít.
Bavlnìnou roušku mùžete:
• Vyprat na vysokou teplotu (90 °C), pøípadnì na nižší teplotu (60 °C), ale s použitím
dezinfekèního prostøedku vhodného na prádlo (napø. Sanytol), oddìlenì od ostatního prádla!
• Namoèit do roztoku Sava nebo do peroxidu vodíku pøes noc a následnì vymáchat v
èisté vodì.
• Namoèit a vypaøit v mikrovlnce, 5 minut na maximální výkon v nádobì s volným víkem.
POZOR, nelze provádìt nasucho, hrozí požár!!! Správnì má dezinfikovat pára. Pro mikrovlnku
je tedy ideální parní sterilizátor tøeba na dìtské lahvièky. Po zahøátí nechce vychladnout.
Dezinfekèní efekt tu má pára, tak pozor na opaøení. Pøi sterilizaci v mikrovlnné troubì vždy
vyndejte kovový drátek a nesmíte používat žádné kovové souèásti na roušce (tøeba prùchodky na tkanièky atp.)
• Vyvaøit ve vodì v hrnci na sporáku, nìkolik minut. Kdo zažil vyvaøování plínek, ten ví :-).
• V každém pøípadì pak suchou roušku ještì dùkladnì vyžehlete na maximální teplotu.
Co nefunguje:
• Dezinfekce lihem funguje pouze pro koncentrovaný etanol. Vodka nebo slivovice sice
zahøejí, ale vir nenièí, a to ani na roušce.
• Mrazák vir spíše zakonzervuje, ale neznièí.
• Horká voda z varné konvice také není dost silná.
Roušku z jakékoliv syntetické látky lze po použití pouze vyhodit. Stejnì tak jednorázovou.
Vysterilizované roušky je pak vhodné ukládat na místì, které bude také co nejlépe vydezinfikované, aby zùstaly co možná nejvíc sterilní.
Rouška virus 100% nezastaví, ale omezí šíøení kapének, kterými se šíøí – snižujeme tedy
možnou pravdìpodobnost pøenosu, chráníme hlavnì ostatní! Když bude každý roušku
nosit – chráníme se navzájem.

MOJE rouška chrání TEBE.
TVOJE rouška chrání MÌ.
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JAK ROUŠKU SPRÁVN4 NOSIT
5RXäNXMHQXWQpQDVD]RYDW«istýma rukama3URWRVLQHMGĝtYSHÿOLYčXP\MWHDLGHiOQčLGH]LQILNXMWHUXFH$E\
VHYLU\]DFK\FHQpQDUXNRXQHSĝHQHVO\QDURXäNX


5RXäNXVLQDVDĈWHSĝHVQRVD~VWDDSĝHVYčGÿWHVHæHPH]LREOLÿHMHPDURXäNRXQHMVRXæiGQpPH]HU\1RVD
EUDGDQHVPt]ĥVWDWRGNU\Wp


3. B³hem nošení se roušky nedotýkejteDQHVDKHMWHQDQL3RNXGVHMtWGRWNQHWHKQHGVLUXFHY\GH]LQILNXMWH
QHERXP\MWH
4. Pâi sundávání roušky je potâeba s ní zacházet jako s infek«ním materiálem.6XQGiYDW]H]DGX]DäėĥUN\
QHERJXPLÿN\ DQHGRWëNDWVHSĝHGQtÿiVWL
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