ÚVODNÍ SLOVO
Milí spoluobèané,
pøeji vám krásné podzimní dny v tomto zvláštním èase. Epidemiologická situace se v našem státì stále mìní a pøedpokládá se,
že v dalších mìsících tomu nebude jinak. Ať si o této problematice
myslíme každý své, dùležité je, jak jsme na ni pøipraveni. Naše
obec již zahájila pravidelnou dezinfekci veøejných prostor jako
jsou zastávky, dìtská høištì, lavièky. Pravidelnì dezinfikujeme i
naši školu a školku suchou mlhou a v záøí jsme zaèali dezinfikovat
i zdravotní støedisko a komunitní dùm pro seniory. Tento pøístroj
je používán v potravináøství i zdravotnictví a velmi jemná mlha se tak dostane do všech jinak
nedostupných koutù. Je zcela nezávadná, virucidní, antibakteriální a pùsobí proti plísním.
Pøístroj je certifikován do všech tìchto provozù a v posledních mìsících hojnì využíván i okolními obcemi a mìsty. Je to jedna z velmi úèinných prevencí, neboť postøik vydrží 3-4 týdny
a pokud se dostane do kontaktu s virem èi bakteriemi, okamžitì je zahubí. Od šikovných
švadlenek v obci máme dostatek našitých roušek, nechybí nám ani respirátory FFP2 a další
hygienické prostøedky. Pokud byste potøebovali, neváhejte se na nás obrátit, jsme tu pro vás.
Letošní léto bylo oproti jiným rokùm deštivìjší, za což jsme byli rádi, protože se po dlouhé
dobì na chvíli naplnily naše rybníky. S povodím Labe jsme se domluvili na další údržbì potokù, a tak se naši pracovníci technických služeb a pan Benda pustili do údržby. S Povodím Labe
také dále jednáme o stavu hradítek a dalším technickém zázemí, které bude nutné opravit.
Vzhledem k tomu, že vše je majetkem Povodí Labe, musí jakékoliv akci pøedcházet jednání
a povolovací procesy.
Bìhem letních mìsícù se obec promìnila v jednu velkou stavbu, za což se omlouváme,
ale letní mìsíce jsou jediné, kdy je možné bez problémù stavìt. ÈEZ se pustil do kabelizace
a pokládá vrchní vedení elektøiny do zemì. Tato èinnost bude pokraèovat ještì nìkolik mìsícù.
Obec také zapoèala s výmìnou veøejného osvìtlení, tím se výraznì zvýšila pøehlednost na
našich komunikacích. Další pøidanou hodnotou budou nižší náklady za elektøinu. V neposlední øadì byla bìhem záøí ukonèena stavba kanalizaèní vìtve a pøeèerpávací stanice u školy.
Stavbu komplikovalo deštivé poèasí a zvyšující se hladina spodní vody, z toho dùvodu se nám
stavba prodloužila. Vše je ale dodìláno a zkolaudováno a provoz již mohl být spuštìn.
V polovinì záøí jsme zaèali práce v areálu Základní školy, kdy budeme pøedìlávat bìžeckou
dráhu do nového povrchu a také opravíme volejbalové høištì a doskoèištì. Dìti tak budou
moci pohodlnìji a modernìji sportovat.
Také jsme zapoèali projektové práce na dalších investicích. Zastupitelstvo schválilo zadání
studie na rekonstrukci komunikace Obráncù míru v Labìtínì. Studie bude následnì pøedstavena obèanùm a bude vybrána vhodná varianta, která bude dále rozpracována do projektové
dokumentace. Prùzkumné práce, které pøedcházejí tvorbì projektové dokumentace, probíhají
i v ulici Školní, Hornická a Jiráskova. Zde bude podle výsledkù stanoven postup opravy místních komunikací, které jsou ve špatném stavu. Prùzkumné práce a pøíprava pro projekt zaène
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také v ulici Do Kouta vèetnì pøilehlého námìstíèka u KODUSu. Na stavebním úøadì máme
podanou žádost o stavební povolení na místní komunikaci U Kostela, kde bychom mìli provést rekonstrukci v pøíštím roce. I když byl obecní rozpoèet vlivem COVIDu velmi pokrácen,
snažíme se pøedevším investovat do infrastruktury a všechny naše plánované projekty udržet.
Milí spoluobèané, ráda bych vás pozvala na posvícení, které je jako každý rok druhý víkend v øíjnu. Jsme domluveni s provozovateli lunaparkù, že provedeme dezinfekci i pouťových
atrakcí. Pøála bych si, aby vše bylo pøi starém a v listopadu jsme se 28. sešli a rozsvítili náš
vánoèní strom. Budeme vás vèas informovat, zda se akce bude moci uskuteènit, vše bude
záležet na aktuálních naøízeních vlády. Pøeji vám všem krásný podzim, co nejménì omezení
a pøedevším mnoho zdraví.

Ing. Michaela Matoušková, MPA, starostka obce

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 05/2020 ze dne 24. 6. 2020
Zakoupení èerpadla na ÈOV
Pøedsedající informovala pøítomné o nutnosti nákupu nových nátokových èerpadel na ÈOV
v obci. Pùvodní èerpadla již vzhledem ke svému stáøí nevydržela nápor po posledních deštích.
Nabídka na výmìnu èerpadel byla podána firmou ELBIS CZ s.r.o., která zajišťuje údržbu a elektroopravy na místní ÈOV.
Mgr. Tuèek konstatoval, že provìøil podanou cenovou nabídku a ceny jsou odpovídající.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n.L. schvaluje zakoupení 2 ks èerpadel 80 AFU 23, 7LA vèetnì
pøíslušenství, demontáže a montáže na obecní ÈOV od spoleènosti ELBIS CZ s.r.o., Pardubice za
èástku 131 932 bez DPH.
Výroba vánoèního osvìtlení
Pøedsedající informovala o novì vyrábìné vánoèní výzdobì do obce. Pùvodní výzdoba vydržela
pøes dvacet let. Stejnì jako i pùvodní bude novì poøizovaná výzdoba realizována podle zakoupených vzorù (kometa, zvonek) za pomoci místních živnostníkù a pracovníkù obce.
Vlastní hliníkové konstrukce vánoèních ozdob vyrobí firma Petra Kroupy, Labìtín. Elektroinstalaèní materiál a kompletaci ozdob bude v režii obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zadání výroby vánoèního osvìtlení z hliníku od
firmy Petr Kroupa, Labìtín v poètu 25 ks ozdoba kometa za celkovou èástku 29 750 Kè, 25 ks
ozdoba zvonek za celkovou èástku 28 250 Kè. Výstroj v podobì elektrických kabelù a dalšího
potøebného materiálu nakoupí obec a kompletaci provedou zamìstnanci obce.
2
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Organizaèní záležitosti pøíspìvkové organizace ZŠ a MŠ Øeèany nad Labem
a) Pøedsedající informovala o doruèení rezignace Mgr. Tomáše Zemánka na funkci øeditele Základní školy a mateøské školy Øeèany nad Labem ke dni 23. 6. 2020.
Následovat bude vyhlášení konkurzního øízení na obsazení funkce øeditele/øeditelky Základní
školy a mateøské školy Øeèany nad Labem, pøíspìvkové organizace obce dle vyhlášky è. 54/2005
Sb. o náležitostech konkurzního øízení a konkurzních komisí.
Pøedsedající oznámila, že do komise za zøizovatele jsou jmenování místostarosta Mgr. Josef Tuèek
a pan místostarosta Miloš Švejk.
Ing. Jaroslav Køivka se dotazoval, jak byla nominace urèena a že by mìl zájem být èlenem komise.
Následnì se zastupitelstvo dohodlo, že èlenem komise za zøizovatele bude Mgr. Josef Tuèek
a Ing. Jaroslav Køivka. Pan místostarosta Miloš Švejk a starostka Ing. Michaela Matoušková budou
v komisi jako hosté s poradním hlasem. Tajemnicí konkurzní komise je navržena Mgr. Martina
Janouchová. Paní A. se dotazovala, kdo budou další èlenové komise. Dle sdìlení paní starostky
bude v komisi také jeden èlen z pedagogického sboru a èlen školské rady z øad rodièù, dále pak
zástupci ÈŠI a Krajského úøadu Pardubického kraje.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. vzalo tyto informace na vìdomí.
b) Dále pøedsedající informovala o schùzce se zástupkyní øeditele Mgr. N. Doubravovou v MŠ,
kde se øešila i personální kapacita vzhledem k celkovému poètu dìtí ve školce. V minulosti se
osvìdèila výpomoc ze ZŠ, kdy ve tøídì byla ještì jedna asistentka. Na pøíští školní rok již není
možnost sehnat dotaci na financování platu asistentky, proto bylo dohodnuto projednání tohoto
dofinancování ze strany obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje financování jedné školní asistentky do mateøské
školy na školní rok 2020-2021 s dopadem do rozpoètu obce v roce 2020 v èástce 63 879 Kè
a v roce 2021 v èástce 127 757 Kè.
Celoroèní hospodaøení a úèetní závìrku obce za rok 2019 vèetnì pøezkoumání hospodaøení
Pøedsedající informovala všechny pøítomné o celoroèním hospodaøení obce a úèetní závìrce
obce za rok 2019, které jsou vyvìšeny na úøední desce obce všem obèanùm i zastupitelùm
k dispozici.
Kontrola hospodaøení obce ze strany Krajského úøadu probìhla bez výhrad.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje celoroèní hospodaøení a úèetní závìrku obce za rok
2019 vèetnì pøezkoumání hospodaøení bez výhrad.
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Diskuse, rùzné
a) V rámci diskuze o mimoøádné události, která se stala u ZŠ a která je momentálnì v øešení
u Policie ÈR, se obèané, zastupitelé i èlenové pedagogického sboru postupnì vyjadøovali k nastalé situaci související s rezignací øeditele ZŠ a MŠ Mgr. T.Z. Zmínìny byly rùzné názory èi dotazy
k dané situaci. Diskuze byla dlouhá a místy i trochu bouølivá, nicménì na závìru, že pan øeditel
po pracovní schùzce se zastupiteli rezignoval na svoji funkci, nebylo nic zmìnìno. Za svoji dosavadní práci pro ZŠ a MŠ mu bylo vyjádøeno podìkování.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 06/2020 ze dne 22.7. 2020
Pøijetí dotace z Ministerstva prùmyslu a obchodu na veøejné osvìtlení
Pøedsedající seznámila pøítomné s informacemi, které se týkají probìhlého výbìrového øízení
na rekonstrukci veøejného osvìtlení v obci a jeho kontrole. Na tuto rekonstrukci byla poskytnuta dotace z Ministerstva prùmyslu a obchodu v celkové výši 648 303 Kè.
Zastupitelstvo obce Øeèany n.L. schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva
prùmyslu a obchodu na „Výmìnu svítidel veøejného osvìtlení v obci Øeèany nad Labem“,
kdy je dotace ve výši 648 303 Kè. Podpisem rozhodnutí povìøuje starostku obce.
Vyhotovení studie na rekonstrukci komunikace ul. Obráncù míru v Labìtínì
Paní starostka dále pøehlednì informovala o budoucí plánované rekonstrukci hlavní ulice pøes
Labìtín. Jedná se o velkou stavbu, která by podle odhadu osloveného projektanta pøedstavovala náklady odhadem nìkolik desítek milionù. Proto je tøeba postupnì stavbu pøipravit
a rozdìlit na nìkolik etap. V prvním kroku by mìla být zpracována studie, která provìøí
2 varianty šíøky komunikace s chodníkem a parkováním a podle toho stanoví trochu pøesnìjší
odhad ceny.
Zastupitelstvem posléze vybraná studie by se zároveò projednala s obèany dotèené komunikací a dále se rozpracovávala do projektové dokumentace. Na rekonstrukci komunikace by bylo
možné žádat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, pokud bude dotaèní program vyhlášen.
To však lze až po vyhotovení projektové dokumentace a stavebním povolení. V pøípadì, že
by dotace nebyla získána, pak bude obec nucena realizaci rozdìlit do nìkolika etap, vlastní
výstavbu komunikace na dvì èásti, dále chodníky a další parkovací stání.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany nad Labem schvaluje zadání vyhotovení studie k projektové
dokumentaci na rekonstrukci místní komunikace Labìtín – Obráncù míru od pana Jiøího
Stránského za cenu 30 000 Kè bez DPH s datem pøedložení studie do 1.2021. Studie bude
zpracována ve dvou variantách, podkladem ke zpracování studie bude geodetické zamìøení
vè. zákresu inženýrských sítí a prùzkum podloží komunikace. Tyto podklady dodá obec
zhotoviteli studie.
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Položení dlažby k chodníkùm viz pokládka elektøiny do zemì
Pøedsedající informovala o postupné realizaci pokládky vedení elektrické energie v obci do
zemì. V nìkolika ulicích bude toto vedení pokládáno do chodníkù, kde by bylo vhodné tyto
chodníky po pokládce již rovnou opravit novým povrchem (bez obrubníkù). Nabídku na opravu dotèené plochy chodníkù podaly postupnì tøi firmy, nejlevnìjší nabídku nakonec podala
firma MATEX HK, která provádí kabelizaci elektøiny. Cena oprav chodníkù bude spolufinancována z pøijatých poplatkù za vìcná bøemena a poplatkù za zábory veøejného prostranství v
prùbìhu realizace stavby. Pùvodní dlažba bude uložena na palety a využita na opravy stávajících chodníkù. K tomuto projednávanému bodu navrhnul Ing. Petr Matoušek dát na webové
stránky obce obecnì výzvu o vzniklé poptávce obce, na které by se potom mohlo pøihlásit
více firem èi živnostníkù z okolí.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n.L. schvaluje uzavøení Smlouvy o dílo s firmou MATEX HK s.r.o.
Hradec Králové na vyhotovení podkladu, kladení dlažby ze zámkových dlaždic, materiál
a další práce viz nabídka jako opravu chodníkù po kabelizaci, za cenu 1 070 417,18 Kè bez
DPH.
Diskuse, rùzné
b) Pan Ing. Petr Matoušek sdìlil svoji pøipomínku k tomu, že poslední obecní zpravodaj vyšel
dva týdny po termínu, a proto by i další podzimní vydání mìlo být taktéž posunuto z dùvodu,
aby paní starostka nemohla prezentovat své politické postoje pøed krajskými volbami, a dále
sdìlil, že obecní majetek by nemìl sloužit k politické pøedvolební propagaci. Paní starostka
upozornila, že zpravodaj nebude obsahovat žádné osobní politické postoje kohokoliv, neboť je
to v obecních médiích a na obecním majetku zákonem zakázáno dle poslední novely zákona.
Nevidí tedy dùvod, proè by nemìl zpravodaj vyjít v termínu. Pan Matoušek dále sdìlil, že
poslední vydání obecního zpravodaje a pøílohy v nìm byly tendenèní.
e) Pan Ing. J.M. pøednesl informace o vyjádøeních obèanù, resp. pracovníka obce na jeho
osobním facebooku k diskusi kolem situace po rezignaci øeditele ZŠ. Citoval nìkterá vyjádøení
a vyjádøil tímto svùj názor na vzniklou situaci. Podle zákona o obcích podal ústnì podnìt
k prošetøení možné pomluvy na osobu jednoho ze zastupitelù. Podle paní starostky by tedy
mìl sdìlit ústnì èi písemnì další informace, aby poøádkový výbor mohl zahájit pøíslušné
šetøení a vìdìl, koho pøípadnì pozvat na poøádkový výbor. Pan M. jména osob nesdìlil, proto
bylo starostkou obce a pøedsedou poøádkového výboru sdìleno, že v pøípadì, že má zájem
na tom, aby se osobními výroky pracovníka obce v mimopracovní dobì zabýval poøádkový
výbor, je tøeba sdìlit, koho se to týká. Není v silách obce si zjišťovat osobní prohlášení obèanù
a pracovníkù obce na jejich soukromých facebookových profilech a není tedy patrné, kdo má
být konkrétnì a za jaké výroky pøedvolán na poøádkový výbor.
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Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 07/2020 ze dne 26.8. 2020
Pøijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na Rekonstrukci komunikace Na Raèanech
a Obráncù míru v Labìtínì
Pøedsedající informovala pøítomné o dodateènì obdržené dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj na obnovu místních komunikací. O tuto dotaci bylo obcí žádáno na místní komunikaci
Na Raèanech a Obráncù Míru v Labìtínì. Realizace této rekonstrukce je již hotová.
Dotace byla obdržena dodateènì, kdy obec byla jako náhradník pro obdržení dotace. Poskytnutá dotace bude využita pro další investice plánované pro pøíští rok.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n.L. schvaluje registraci akce na pøijetí dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj na projekt „Obnova místních komunikací v obci Øeèany nad Labem“ ve výši
max. 2 869 700 Kè.
Pøijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na Obnovu školních sportovišť
Dále paní starostka informovala o další obdržené dotaci, tentokrát na obnovu sportovního
areálu u základní školy v Øeèanech nad Labem. Dotace byla schválena v maximální výši 4 422
529 Kè. Výbìrové øízení pro realizaci rekonstrukce sportovního areálu je již vyhlášeno.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n.L. schvaluje registraci akce na pøijetí dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj na projekt „Øeèany nad Labem – ZŠ, Obnova školních sportovišť“ ve výši
max. 4 422 529 Kè.
Oznámení o výbìru øeditele Základní a mateøské školy
Pøedsedající informovala všechny pøítomné o výsledku konkurzního øízení pro výbìr uchazeèky/ uchazeèe na vedoucí pracovní místo øeditelky/øeditele Základní školy a mateøské školy
Øeèany nad Labem.
Výbìrovou komisí byla doporuèena a paní starostkou jmenována øeditelkou ZŠ a MŠ paní Mgr.
Nadìžda Doubravová.
Zastupitelstvo obce Øeèany n.L. vzalo tuto informaci na vìdomí.
Diskuse, rùzné
b) Pan U. se dotázal pana Petrù (jako lídra Sdružení pro lepší život v obci), jak je spokojen s prací zastupitele
Ing. Petra Matouška. Z pozdìjší diskuze vyplynula také žádost o uvedení níže prezentovaných skuteèností
v zápise z OZ, a proto bylo hlasováno o doslovném uvedení otázek pana U., dalších obèanù a odpovìdí Ing.
Petra Matouška.
Pan U. vyjádøil svùj názor na práci zastupitele Ing. Petra Matouška a jeho neužiteènost pro obec. Zeptal se, jestli
byla paní P. vrácena složka k výboru pro životní prostøedí, podklady, které vypracovala a dala mu je k dispozici?
6
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Na to nejprve Ing. Petr Matoušek sdìlil: „je to trapná záležitost, já jsem to paní P. vrátil a vrátil
jsem všechno, co jsem dostal a jestli vy jste se usnesli, že to není všechno, tak já s tím nemùžu nic udìlat, teèka, konec“. Paní P. sdìlila kontrolnímu výboru, co všechno bylo obsaženo
v uvedené složce, co bylo vráceno. Nebyly vráceny všechny dokumenty vèetnì osobních údajù.
Na to Ing. Petr Matoušek odvìtil: „ještì jednou, nic takového jsem nikdy v životì nepøevzal,
to je tvrzení paní P.“.
c) Paní V. se dotázala, jestli má pan Matoušek v práci pro obec kromì negativ také nìjaká
pozitiva? Na to Ing. Petr Matoušek odpovìdìl: „myslím, že nemá smysl tyto vìci rozebírat“.
Paní V. se dále ptala, èím chce pan zastupitel obec obohatit? Pan Matoušek odpovìdìl: „já
jsem tady, protože mì sem obèané zvolili, teèka, konec, pracuji podle svého svìdomí“. Paní V.
se tedy zeptala: „jestli je tedy nìjaké pozitivum jeho práce“? Na to pan Matoušek odpovìdìl:
„nemám se k èemu vyjadøovat, nemám na to žádnou odpovìï“.
Na to pan U. sdìlil, že by byl rád, aby to takto bylo zveøejnìno a obèané obce si to pøeèetli, koho si zvolili a udìlali si názor. Následnì probìhla diskuze o zapisování vìcí do zápisu
a následovalo o tomto hlasování.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje uveøejnìní pøesného znìní otázek na zastupitele
Ing. Petra Matouška do zápisu v èásti diskuse.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 08/2020 ze dne 9.9. 2020
Výbìr dodavatele veøejné zakázky „Obnova školních sportovišť ZŠ Øeèany nad Labem“
Pøedsedající informovala pøítomné o probìhlém výbìrovém øízení pro realizaci obnovy školního sportovištì u ZŠ. Do uvedeného øízení se pøihlásily celkem tøi firmy. Hodnotící komise
posoudila jejich nabídky a vyhodnotila poøadí uchazeèù. Pan Mgr. Tuèek podìkoval Ing. Matouškovi za vyžádání doplòujících informací.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje: I. výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí na veøejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Obnova
školních sportovišť ZŠ Øeèany nad Labem“ II. OZ souhlasí s uzavøením smlouvy o dílo na
veøejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Obnova školních sportovišť
ZŠ Øeèany nad Labem“ s dodavatelem, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnìjší dle
výše nabídkové ceny v Kè bez DPH a to CALYPSO Group s.r.o., Brožíkova 550, 530 09 Pardubice, IÈO: 28831365 za cenu díla 5 184 210,35 Kè bez DPH a 6 272 894,52 Kè vèetnì DPH.
III. OZ povìøuje starostku obce k podpisu smlouvy na uvedenou veøejnou zakázku v bodu II.
Diskuse, rùzné
a) Ing. Matoušková a Ing. Vanèurová pøedali Ing. Matouškovi písemné odpovìdi na jeho písemné dotazy, které jim byly pøedané na minulém zasedání obecního zastupitelstva.
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d) Ing. Matoušek se dotázal M. Vanèurové na paragraf, podle kterého musí plnit usnesení
zastupitelstva, resp. úkoly, které mu zastupitelstvo urèí. M. Vanèurová sdìlila, že pøesnou odpovìï na jeho otázku mu zjistí. Ing. Petr Matoušek vyžaduje právní posouzení, podle kterého
je povinen plnit nesmyslné úkoly. P. Tkáè po chvíli diskuze našel na internetu požadovaný
§ 83, nicménì plnìní úkolù podle tohoto paragrafu Ing. Matoušek zpochybnil.
f) Pan U. se dotazoval na to, kdo má zodpovìdnost za znièené cesty za Labìtínem smìrem k
Labi. Dle sdìlení paní starostky a Mgr. Tuèka za stav cest zodpovídá firma opravující vysoké
napìtí ZVN. Budou kontaktování a upozornìni k nápravì cest do pùvodního stavu.
g) Pan È. se dotazoval na zmìnu nebo úpravu retardéru u jeho domu. Tìžká auta pøi pøejezdu
zpùsobují velký hluk a otøesy domu. Dle sdìlení paní starostky je retardér naprojektován
a zkolaudován a bohužel ho nelze demontovat. Pøejezdy nákladních aut je též nutné projednat s firmou opravující vysoké napìtí ZVN. 5.
h) Pan J. M. se dotazoval na øešení podnìtu, který podal na Poøádkový výbor. Dle jeho sdìlení
odpovìï poøádkového výboru nepovažuje za adekvátní a požaduje další øízení. Dle sdìlení
paní starostky a pøedsedy Poøádkového výboru je záležitost ze strany Poøádkového výboru
vyøízená. Není v kompetenci Poøádkového výboru zjišťovat osobní záležitosti vedené na soukromých facebookových stránkách osob, ke kterým dal pan J. M. podnìt.
i) Pan J. M. se dále dotazoval na to, jestli má nebo nemá soukromá osoba právo na informace
z vyšetøování policie. I na tento dotaz Poøádkový výbor odpovìdìl a panu J. M. z toho vyplynulo, že nìjaká soukromá osoba má pøístup k záznamùm z kamerových systémù. Dle sdìlení
paní starostky opìt pokud je odpovìï poøádkového výboru dle pana M. nedostateèná, pak ať
svùj dotaz specifikuje èi se obrátí na Policii ÈR.
j) Pan Ing. Petr Matoušek se dotázal na to, jak je zabezpeèeno, aby soukromé osoby nezneužívaly záznamy kamer pro své soukromé aktivity. Paní starostka odpovìdìla, že jí není známo,
že by záznamy vidìla nìjaká neoprávnìná soukromá osoba. Z další diskuze jasnì oznaèil
jako tuto soukromou osobu paní starostku. Starostka obce k tomuto sdìlila, že je osobou
oprávnìnou dle zákona a podání trestního oznámení nemùže podat právnická osoba, tedy
obec, podala jí starostka obce zastupující obec navenek. Dotèené kamerové záznamy zhlédla
starostka z titulu zøizovatele školy za pøítomnosti zástupce øeditele ZŠ po ohlášení skutku,
který se udál v areálu ZŠ. Pan Petr Matoušek se dotazoval na to, kdo má pøístup k záznamùm
kamer. Dle jeho sdìlení zná èlovìka, který si dané záznamy nìkolikrát prohlédl a má k nim pøístup. Byl tedy vyzván k doložení jména této osoby a prošetøení tohoto úniku osobních údajù.
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
Covid-19
Vážení obyvatelé Øeèan nad Labem a Labìtína,
situace s koronavirem je i nadále nepøehledná, a proto vás chceme ujistit, že jsme pøipraveni
opìt najet na zabezpeèení všeho potøebného pro vaši ochranu. I nadále máte na OÚ k dispozici
zdarma šité roušky, je možné si zakoupit respirátory FFP2, gely na ruce, antibakteriální mýdlo
atd. Dnes je již vše lépe dostupné, ale pøece jen, kdybyste potøebovali, mùžete se na nás obrátit.
Naši hasièi opìt desinfikují veøejná místa – autobusové zastávky, lavièky, dìtská høištì. Souvisle
probíhá desinfekce suchou mlhou ve škole a školce, Komunitním domì pro seniory i Obecním
úøadì a zapoène i ve zdravotním støedisku, abychom dosáhli co nejvyšší míry prevence a pøedcházení šíøení viru. V pøípadì, že by došlo k dalším restrikcím ze strany státu nebo by se situace
zhoršovala, jsme pøipraveni vám poskytnout pomoc s nákupy lékù èi základních potravin, tak
jako tomu bylo pøed prázdninami. V pøípadì potøeby se na nás neváhejte obrátit.
Sbìrný dvùr Labìtín
Z dùvodu, že do volnì pøístupného kontejneru v Labìtínì je opakovanì ukládán stavební
odpad, který do nìj nepatøí, nebude již kontejner volnì pøístupný. V pøípadì potøeby uložení komunálního odpadu volejte prosím v pracovní dobì na tel: 733 422 042 paní Hájkové
a domluvte si s ní èas, kdy vám kontejner otevøe. Dále bude kontejner otevøen ve stejné dny
jako sbìrné dvory v Øeèanech n.L.
Na sbìrný dvùr jsme oprávnìni pøijímat pouze smìsný komunální odpad a velkoobjemový
odpad pocházející z provozu domácnosti. Nejsme oprávnìni pøebírat stavební odpad jakéhokoliv druhu a další odpad z podnikatelské èinnosti. Tento odpad nedávejte na sbìrné dvory,
ale odvážejte na skládku. Velkoobjemový odpad typu nábytku musí být v rozloženém stavu,
aby bylo možné ho uložit do kontejneru. Z dùvodu, že obèané nekontrolovatelnì vyváželi do
kontejneru odpad, který tam nepatøí, nebudou se již klíèe od kontejnerù pùjèovat. Mimoøádné
ukládání bude pouze za pøítomnosti pracovníka technických služeb po pøedchozí dohodì.
Recyklujte s hasièi
Sbor dobrovolných hasièù Øeèany n.L. pøipomíná, že stále trvá projekt „Recyklujte s hasièi“ a i nadále je možné na dvùr obecního úøadu odkládat nepotøebné elektrospotøebièe jako lednice, mrazáky,
praèky, el. sporáky, el. náøadí, televize, vysavaèe, fény, rychlovarné konvice, rádia, poèítaèe, tiskárny
bez tonerù, bojlery apod. Podmínkou je, aby elektrospotøebièe byly kompletní – nerozebrané. Spotøebièe mùžete ukládat za pøítomnosti zamìstnancù každý pracovní den od 8 – 12 hod. a v úøední
dny, tj. pondìlí a støedu od 13 – 17 hod. Tato akce trvá neomezenì NESBÍRAJÍ SE žárovky a záøivky.
Na chodbì obecního úøadu je možno odevzdávat do sbìrných boxù použité tonery a cartridge.
Klub dùchodcù
Klub dùchodcù se schází každou støedu od 13:30 hod v Komunitním domì pro seniory a rádi
mezi sebe pøivítají nové èleny. Všichni senioøi jsou srdeènì zváni.
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M

zpravodaj_zari 2020.indd 19

9

29.9.2020 7:00:39

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
PARDUBICKÉHO KRAJE
Volby do zastupitelstev krajù se konají ve dvou dnech, v
pátek 2. øíjna 2020 do 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
3. øíjna 2020 do 8.00 do 14.00 hodin.
Volièem je státní obèan Èeské republiky, který nejpozdìji 3. øíjna 2020 dovrší vìku 18 let a je
pøihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
V naší obci volby probìhnou ve dvou volebních místnostech – v zasedací místnosti Obecního
úøadu v Øeèanech nad Labem budou volit obèané s trvalým pobytem v Øeèanech nad Labem
a v kulturní místnosti v Labìtínì, è.p. 7 obèané s trvalým pobytem v Labìtínì.
Každý voliè musí ve volební místnosti prokázat svoji totožnost a státní obèanství ÈR platným
obèanským prùkazem nebo platným cestovním pasem Èeské republiky. Neprokáže-li voliè
svoji totožnost a státní obèanství Èeské republiky potøebnými doklady, nebude mu hlasování
umožnìno.
Volièi, kteøí se dostaví do volební místnosti, musí mít ochranné prostøedky dýchacích cest
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostøedky, které brání šíøení kapének.
Pøed vstupem do volební místnosti je nezbytné ošetøit ruce desinfekcí, která zde bude obèanùm k dispozici.
Volièi, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá
obecní úøad na jeho žádost volièský prùkaz.
Okrsková volební komise upozoròuje obèany na možnost provést volbu i mimo volební místnost do pøenosné volební schránky. Tato možnost je urèena starším, nemocným a nepohyblivým obèanùm. Pokud máte o tento zpùsob hlasování zájem, kontaktujte prosím Obecní úøad
Øeèany nad Labem na telefonním èísle 466 932 121 a domluvte si termín, kdy k vám má
komise s pøenosnou volební schránkou pøijít.
Osobám, které jsou v naøízené karanténì èi izolaci z dùvodu ochrany veøejného zdraví pøed
nemocí covid-19 nebo které jsou umístìné v zaøízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavøena, je umožnìno hlasovat následujícími zpùsoby:
1. Hlasování v drive-in volební místnosti z automobilu – tato volební stanovištì budou zøízena v každém okresu, budou uzpùsobena pro prùjezd motorového vozidla, jejich vybavení
zajistí armáda. Voliè zde mùže hlasovat ve støedu 30.9.2020 od 7 do 15 hodin.
2. Hlasování v pobytovém zaøízení sociálních služeb, které bylo uzavøeno – pokud krajská
hygienická stanice nahlásí uzavøená zaøízení na svém území krajskému úøadu, ten do nich
vyšle speciální komisi pro hlasování. Hlasovat bude možné od ètvrtka 1.10.2020 od 7 hodin
do pátku 2.10.2020 do 18 hodin.
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3. Hlasování do zvláštní pøenosné schránky – pokud obèan v naøízené karanténì èi izolaci
nemùže využít drive-in hlasování, mùže do ètvrtka 1.10.2020 do 20 hodin oznámit krajskému úøadu, že žádá pøíjezd speciální volební komise v ochranných prostøedcích. Tuto komisi
budou tvoøit èlenové drive-in týmu a pøijedou s pøenosnou schránkou za obèanem domù.
Hlasování bude probíhat od pátku 2. 10. 2020 od 7 hodin do soboty 3. 10. 2020 do 14 hodin.
Zvláštní zpùsoby hlasování a sèítání hlasù budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené
ze tøí vojákù a zapisovatele jmenovaného krajským úøadem.
mezi sebe pøivítají nové èleny.
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Krajská správa ČSÚ v Pardubicích
V Ráji 872
531 53 Pardubice

Obce Pardubického kraje

V Pardubicích dne 25. 8. 2020
Č. j.: ČSÚ-009898/2020
KS ČSÚ v Pardubicích
V Ráji 872, 531 53 Pardubice
vyřizuje: Ing. Martina Myšková
mobil: 737 280 470
e-mail: martina.myskova@czso.cz

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dovolte, abychom Vás informovali o Integrovaném šetření v zemědělství „IŠZ 2020“, které v letošním
roce organizuje Český statistický úřad (ČSÚ) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 2018/1091. Šetření navazuje na systém strukturálních šetření konaných v České republice
od roku 1995.
Zemědělské subjekty sídlící ve Vaší obci navštíví tazatel ČSÚ, který je povinen se prokazovat
průkazem tazatele (platným ve spojení s občanským průkazem). Ověření tazatele je možné na
internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele.
Šetření prostřednictvím tazatelů se týká výhradně fyzických osob s malým rozsahem zemědělské
výroby, podnikům právnických osob a fyzickým osobám s větším rozsahem výroby zašle ČSÚ výkaz
do datové schránky (resp. poštou v případě fyzických osob bez datové schránky).
Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a
odevzdání výkazů za aktivní zemědělce nebo částečné vyplnění výkazů za zemědělce s rozsahem
výroby pod prahovými hodnotami zjišťování a předání výkazů ČSÚ.
Vlastní zjišťování v terénu proběhne v termínu od 1. září do 30. listopadu 2020.
Podle znění § 13 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
provádí ČSÚ zemědělské soupisy (censy) ve spolupráci s obcemi. Uvítáme Vaši spolupráci formou
informování občanů o důvodu pohybu tazatele v obci způsobem v obci obvyklým (vývěsky, obecní
webové stránky, obecní zpravodaj apod.). Za tímto účelem ČSÚ připravil k Integrovanému šetření v
zemědělství 2020 propagační plakát, který je přílohou tohoto dopisu.
Případné detailnější informace o integrovaném šetření jsou k dispozici na internetových stránkách
ČSÚ www.czso.cz/csu/czso/isz-2020 (alternativně bit.ly/2X8gslw).
Předem Vám děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Veronika
Tichá

Digitálnǔ podepsal Ing. Veronika
Tichá
Datum: 2020.08.25 11:29:49 +02'00'

Ing. Veronika Tichá
ředitelka Krajské správy ČSÚ v Pardubicích

12

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

zpravodaj_zari 2020.indd 112

29.9.2020 7:00:40

INTEGROVANÉ ŠETŘENÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ 2020
PŘISPĚJTE SVÝMI DATY K FORMOVÁNÍ
SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY
JAK SE ZAPOJIT?
Vyplňte výkaz, který obdržíte do datové
schránky nebo poštou, anebo od tazatele
Českého statistického úřadu. Výkaz můžete
vyplnit i elektronicky v aplikaci
DANTE WEB.

KOHO SE ŠETŘENÍ TÝKÁ?
CO JE OBSAHEM ŠETŘENÍ?

Zemědělských subjektů splňujících kritéria,
která naleznete na výkaze nebo pod
odkazem bit.ly/2X8gslw.

•
•
•
•
•
•
•
•

KDY ŠETŘENÍ PROBĚHNE?
1. září 2020: zahájení sběru dat
do 26. října 2020: doručení výkazů ČSÚ
srpen 2021: zveřejnění výsledků šetření

Zemědělské subjekty ve
velikostních skupinách dle
obhospodařované zemědělské
půdy v ČR a Evropské unii,
2016 (%)

Využití obhospodařované
zemědělské půdy v ČR
a Evropské unii, 2016 (ha)
Obiloviny

Trvalé travní
porosty

ČR
Ostatní plodiny
na orné půdě
148 340

17,8

11,7

37 210
944 890

1 356 150
Plodiny
sklízené
na zeleno

471 630

478 510

Orná půda
ladem
18 590

3,3
3,6
3,6

Hustota hospodářských zvířat
v ČR a Evropské unii, 2016
(ks/100 ha)
NA OBHOSPODAŘOVANOU ZEMĚDĚLSKOU PŮDU

ČR

EU28

Skot

40,8

51,6

Ovce

6,7

55,8

≥100 ha
50 - <100 ha
30 - <50 ha

Trvalé kultury

Technické
plodiny

počet a struktura pracovníků
výměra a využití obhospodařované zemědělské půdy
zavlažování
hnojení a hospodaření se statkovými hnojivy
stavy hospodářských zvířat
typy ustájení hospodářských zvířat
ekologické hospodaření
jiné výdělečné činnosti zemědělských subjektů

9,2
9,0

10 - <30 ha

12,1
5 - <10 ha

Zelinářské
zahrady

Kozy

90

0,6

6,6

0 - <5 ha

25,8
Trvalé travní
porosty

Obiloviny

EU28

Koně

Ostatní plodiny
na orné půdě

59 193 550
Plodiny
sklízené
na zeleno

57 208 970

NA ORNOU PŮDU

19,5

5 675 440

Tech. plodiny
12 538 510

Zelinářské
zahrady

Trvalé kultury
19 790 760 10 505 460

247 160

1,7

65,6

7 892 400
Orná půda
ladem

0,7

Drůbež

ČR

EU28

1 014,9

1 662,4

62,4

139,2

18,7

Prasata

ČR

EU28
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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Dne 1. 9. 2020 jsme ve škole slavnostnì zahájili nový školní rok. Jako každý rok nám naše
prvòáèky pøivezlo spøežení starokladrubských koní. Pøi zahajovacím ceremoniálu nejprve promluvila paní starosta Ing. Michaela Matoušková, která pøedstavila novou paní øeditelku Mgr.
Nadìždu Doubravovou, poté popøála všem žákùm mnoho úspìchù ve školním roce. Paní øeditelka pøipomnìla, že musíme být pøipraveni na to, že vzdìlávání bude i v letošním školním
roce 2020/2021, pøinejmenším v jeho zaèátku, ovlivnìno aktuální epidemiologickou situací.
Situace nebude jednoduchá pro nikoho z nás a bude vyžadovat od všech zodpovìdný pøístup,
pochopení a ohleduplnost.
Kromì paní øeditelky promluvila
paní starostka Kladrub nad Labem Ing.
Lenka Gotthardová, pan starosta obce
Trnávka Radek Valenta a pan starosta
Zdechovic Radomír Støíška.
Po pìkném pøivítání se žáci odebrali do svých tøíd. Hlavnì prvòáèci zde
mìli první pøíležitost seznámit se se
svou tøídou a s paní uèitelkou, prohlédnout si barevné uèebnice a domù
si odnést i dárkové balíèky.
Vìøíme, že vše spoleènì zvládneme, a nejen prvòáèkùm, ale všem žákùm naší školy pøejeme hodnì úspìchù a radosti ze školní práce.

14
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BYL JEDEN DOMEČEK…
Ta ulièka se jmenuje Houšovecká… V ní je jeden domeèek, v tom domeèku stoleèek – a u toho
stoleèku sedají manželé Jana a Jan. Už jsou „v letech“. Kdybyste se ptali – v jakých letech, jistì by vám
øekli, že v tìch nejlepších. Jana a Jan jsou totiž optimisticky ladìnou dvojkou a dobøe tedy vìdí, že
každá léta, která žijeme, jsou ta nejlepší…
Jana bývala kdysi Marboeová, ale už celých šedesát let užívá s Janem spoleèné pøíjmení Štruplovi.
A tìch šedesát let bylo od svatby „veselé a hluèné“ završeno právì v letošním èervenci. Podaøí-li se
nìjaké dvojici od tohoto okamžiku prožít spoleèných šedesát let, øíká se takovému završení svatba
diamantová. Dospìt spoleèným životem k takové svatbì není ovšem dopøáno každému páru, a tak
tìm, kterým to dopøáno bylo, mùžeme jen závidìt. A my nezávistiví mùžeme nejen upøímnì pøát ještì
mnoho a mnoho šťastných spoleèných let, ale také podìkovat.
A tak bych jim chtìla podìkovat nejen za moji rodinu, ale možná i za nìkteré z „pamìtníkù“, kteøí
stále ještì žijí v naší obci, pro kterou toho Jana i Jan spoustu udìlali a stále ještì dìlají. Oba jsou
a byli lidé spoleèenští. Milují všechny veøejné akce i zábavy, do kterých se aktivnì zapojují. Napøíklad
Jan, profesí uèitel, jako bubeník venkovské kapely Švitorka tìšil spoluobèany posedlé rytmem polky
a valèíku nìkdy až do èasných ranních hodin. Jako milovník koní se vìnoval hypoterapii, kterou pomáhal mnoha dìtem pøekonávat fyzické i psychické problémy, pùsobil i jako místostarosta obecního
úøadu v Øeèanech nad Labem. Ale nejvíc tehdejších dìtí si ho bezesporu pamatuje jako uèitele zemìdìlských škol v Kladrubech nad Labem a Pøelouèi.
Do života obce se aktivnì zapojovala (a stále ještì zapojuje) i Jana. Nejenže pracovala jako vychovatelka v družinì mládeže místní školy, ale pøevzala po rodièích i vedení kroniky obce - kronikáøem obce
byl totiž nejprve Jan Marboe, a když zemøel, pokraèovala v jeho práci Libuše Marboeová - a nyní nese
tuto štafetu jejich dcera Jana.
Jakkoli i životy manželù Štruplových byly poznamenány pøílivy a odlivy doby (každý život je svým
zpùsobem drama), nezapomínali nikdy na koøení lidského bytí, kterým je humor. Ale pøedevším – za
dobu, kterou spolu prožili, mìli èas dospìt k poznání, že život je velká událost, jejíž podstatou je pochopení toho, co je dùležité, co dìlá život životem. Je to pøedevším láska, pøátelství a s tím související
práce pro druhé.
A za tohle všechno, co svými životy darovali druhým, jim proto dìkuji.
- ma -

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

zpravodaj_zari 2020.indd 115

15

29.9.2020 7:00:43

NÁŠ MEZIČAS
Žijeme v dobì velkého dìkování. Nerada dìlám to, co již tisíckrát uèinili mnozí pøede mnou
a nepochybuji o tom, že lépe. Dìkujeme lékaøùm a zdravotním sestrám, záchranáøùm a všem
záchranným složkám, ženám, které šily roušky a všem dobrovolníkùm, kteøí pøikládali a pøikládají ruku k dílu, našim zastupitelùm, kteøí se o nás v tìžké dobì tak skvìle dokázali postarat
(pøedevším paní starostce Ing. Michaele Matouškové, obìma místostarostùm, celému výboru,
sekretariátu i pracovníkùm technických služeb), dìkujeme vládì (té také trochu nadáváme,
ale to už je v téhle zemi folklór). Já se na onìch upøímnì mínìných holých vìtách díkù ráda
podílím, protože život a zdraví je pro každého z nás bezesporu hodnotou prioritní, ale… Napadá mì: Karel Marx chtìl zmìnit svìt. Arthur Rimbaud toužil zmìnit život, stejnì jako spousta
dalších filozofù, politikù, spisovatelù, nejrùznìjších myslitelù atd., ovšem situace, do které se
zcela neoèekávanì dostala naše souèasnost, mìní, byť možná jen v urèitém èasovém horizontu, èlovìka. Bezbøehé a bezohledné spotøební užívání života, nevraživost, závist, všelijaké ty
zbyteèné „bouøe ve sklenici vody“, jako by tohle všechno náhle ustupovalo dávno zapomenuté
morální naléhavosti, empatii, pocitu sounáležitosti a vzájemné vstøícnosti: Nejsem tu jen já,
ale jsou tu i ti druzí.
Obraz svìta z první tøetiny roku 2020 ve tøetí tøetinì roku už není tak bezstarostný, impresionisticky svìtlý a ligotavý, ale zaèínají se v nìm objevovat mnohými dávno zapomenuté
pevné tvary skuteèných hodnot. Jiskøení a støety pro hlouposti ustávají, zázraky vzájemného
pochopení se dìjí. Z pozadí obrazu lidského bytí vystupuje do popøedí váha obyèejného života, jehož køehkost a pomíjivost náhle každý chápe.
My, odchovanci zázrakù civilizace, jako bychom zapomnìli, že pøíroda je mocná. Zvykli
jsme si na katastrofy typu povodní, požárù, zemìtøesení, vìtrných smrští, na pády letadel i
havárie v nejrùznìjším provedení, zvykli jsme si na strašáka rakoviny, na migraci, zvykli jsme
si dokonce i na atentáty a neustálé zprávy o válkách. Jsme ovšem nepøíjemnì pøekvapeni skuteèností, že naše špièková medicína je ze dne na den zaskoèena malièkým neznámým virem a
za jedinou možnost dokonalé obrany proti nìmu považuje izolaci, stejnì jako tomu bylo v dobách cholery èi moru. Ve druhé polovinì 20. století (1956, 1968) se sice objevily také rozsáhlé
pandemie, ale nevyvolaly tak obrovskou celosvìtovou mobilizaci jako covid -19. Pøipadá mi, že
sám personifikovaný Život mìl náhle plné zuby naší bezstarostné poživaènosti a postavil nás
do neoèekávané situace, která nutí lidi hledat novou cestu do budoucnosti. Cestu k jinému
druhu svobody, než jakou nám nabízí naše sporná demokracie. Cestu ke svobodì nezatížené
minulostí: Tedy ani dìdictvím komunismu, ani dìdictvím kapitalismu. Do svobody, která nám
naøídí soustøedit se na hodnoty absolutní, abstraktnì historické – které si lidstvo pøes veškeré
snahy osvícených dosud nedokázalo osvojit.
Náš úpadkový zpùsob života naplnìný neskromností, bezbøehým spotøebováváním a devastováním vlastního životního prostøedí, se totiž nachází pouhý krùèek od apokalypsy a my
jsme náhle pøipomínkou vlastní smrtelnosti od malièkého zlomyslného viru nuceni pohlédnout na odvrácenou tváø naší blyštivé reality, na pøísloveènou druhou stranu mince. Memento
mori je totiž víc než palèivé. Èlovìk si nerad musí pøiznat, že dveøe ke šťastné budoucnosti, do
kterých tak bezostyšnì kopal, se otvírají na druhou stranu…
16
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A tak jsme bez varování nejspíš nedobrovolnými svìdky zániku jednoho svìta a zrodu
ještì nedefinovaného svìta nového, který pøed nás staví nezbytnost promìny hodnot i morálky. Mùžeme tedy optimisticky doufat, že svìt proškolený malièkým virem se zlepší? Že
dojde k pøehodnocení významu majetku, moci a slávy, pøehodnocení politiky globalismu atd.,
atd.? Ovšem mùžeme si dovolit být optimisty, když historie dokládá tolik pøíkladù o lidské
nepouèitelnosti?
A tak mì napadá, že bychom už kvùli budoucnosti mìli obèas zapojit mozek a zaèít logicky
a kriticky myslet na vlastní hlavu. Že bychom se nemìli bát uvážlivì a bez emocí poukázat na
to, co z èlovìka myslícího dìlá manipulovatelnou bytost nemyslící. A je lhostejné, jestli jde o
tupé pøijímání módních ideologií, rùzných fanatických vír („neonáckové“, „sluníèkáøi“, „vítaèi“,
„chvilkaøi“, „genderovci“, „klimaalarmisté“, ženské hnutí “me too“ aj.), o bezmyšlenkovitou
víru v naše média (pøípadnì nìkteré politiky) nebo koneènì jestli jde o pøehodnocení našich
vlastních omylù, vypìstovaných a vštípených nám výchovou pøedchozí generace.
Aby èlovìk mohl porozumìt „svìtabìhu“ a mohl tak vést smysluplný dialog s vlastním
životem i spoleèností, mìla by pro nìj být klíèovým slovem „otázka“. Jen otázka totiž nutí k
pøemýšlení. Hotová odpovìï, kterou nám dají média èi nejrùznìjší politická uskupení, je urèena k tomu, abychom ji pøijali, nikoli abychom nad ní pøemýšleli. A pøi tom jedinì myšlením
lze zkvalitnit a zmnožit úhly i zpùsoby pohledu na náš souèasný svìt – ten èas prchající od
minulého k budoucímu.
A tak pøemýšlím nad tím, že všecko špatné je k nìèemu dobré – a jestli bychom tedy pøes
veškeré útrapy, které nám malièký virus zpùsobuje, mu nemìli i trochu podìkovat. Možná
svou intervencí koneènì donutí lidi pøemýšlet nad skuteènými hodnotami života, aby ten náš
MEZIÈAS, který tu mezi minulostí a budoucností trávíme, mìl obecnì pozitivní lidský smysl.
Marcella Marboe

PŘIPOMENUTÍ
ŽIVOTNÍHO JUBILEA
Dne 15. záøí 2020 by se dožila 90 let
paní Kvìtoslava Keprtová ze Øeèan n. L., Luèní 210.
Na svou milou maminku, která zemøela pøed tøemi lety,
s láskou vzpomíná dcera Kvìta Rabová s rodinou.
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JUDITA DURYNSKÁ – NADANÁ VLADAŘKA
Urozenou støedovìkou paní mohla na první pohled rozpoznat i nezasvìcená osoba. Staèil
k tomu honosný odìv, zhotovený s øemeslnou zruèností z drahých látek. Módní prvky jako
výšivky èi zpùsoby aplikace ozdob z drahých kovù nebo perel se prosazovaly pøedevším na
viditelných èástech odìvu, neodmyslitelným doplòkem pøepychového šatu byly šperky…
Ženy se vždy chtìly líbit, vždy si potrpìly na hezké
a moderní obleèení, luxusní šperky a exotické parfémy. V minulosti stejnì jako dnes. Život vznešené
dámy ale znamenal víc než módní výstøelky. Stejnì
jako u žen z nižších vrstev byl plný starostí i radostí,
povinností a odpovìdnosti. Reprezentovaly své muže
na veøejnosti, jejich úlohou bylo dát život mužskému potomkovi – dìdici a zachovat tak rodovou linii.
Mimoto hrály urozené paní významnou roli také v
politice. Spojování rùzných dynastických rodù, jejich
usmiøování a uzavírání míru se celá staletí odehrávala skrze ženu.
Pravdìpodobnì nejznámìjším èeským panovníkem, který hojnì využíval sòatkové politiky k rozši- Soudní rekonstrukce oblièeje Judity Durynské
(Wikipedia)
øování sfér svého vlivu, byl Karel IV. Avšak ani jeden
z jeho pøedchùdcù, Pøemyslovec Vladislav – toho
jména druhý, první jako èeský král, nezùstával pozadu. Oženil
se celkem dvakrát.
Obì dámy byly pøíslušnicemi dùležitých evropských rodù,
a Vladislav tak vyženil pomìrnì významné pøíbuzenstvo. Gertruda
Babenberská a Judita Durynská. Významné panovnice, které stály
po boku Vladislava II. v dobì jeho panování i bojù se šlechtou.
My se podíváme blíže na život Judity Durynské, odkud pocházela, co její poèínání mohlo ovlivòovat a také na zakladatelskou èinnost, které se zúèastnila, ať už samostatnì, nebo jako
spoleènice Vladislava II.
Nìkolik let po smrti Gertrudy Babenberské se Vladislav II.
oženil podruhé.
Novou èeskou první dámou se stala dcera Ludvíka I. Durynského Judita, mladá dívka, která se narodila pravdìpodobnì Vladislav II. a I. podle J. Haldové
nìkdy mezi léty 1135-1140. Také druhá Vladislavova manželka (internet)
byla, jako pøíslušnice rodu Ludowingù, jenž ovládal území mezi
Harzem a Durynskem, významného pùvodu. Dámì, údajnì nejen velmi krásné, ale také vzdìlané a zbožné, se kanovník Vincencius poklonil v již vzpomenuté preambuli svého letopisu.
Je to právì jeho zpráva, ze které se dozvídáme, že Judita byla paní „zjevem a slièností takøka
lidskou podobu pøevyšující jakoby dceru Boží (…) velmi urozenou a velmi ušlechtilou, výbornì
18
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vzdìlanou v literním umìní a v øeèi latinské, což nejvíce krášlí sliènost urozených paní.“.
V dobì, kdy mnozí vysoce postavení a vznešení muži neumìli èíst ani psát, Judita zvládala
latinu slovem i písmem. A to už jako velmi mladá, protože když jí našli vznešeného ženicha,
bylo jí kolem osmnácti let. Nápadník byl o dvacet let starší vdovec se ètyømi dìtmi. Ale byl
knížetem pomìrnì mocného sousedního státu. Jmenoval se Vladislav a byl Pøemyslovec. Èechy nebyly pro Juditu velká neznámá, protože pøed ní se tam provdala její starší sestra Cecílie.
Za Oldøicha, syna knížete Sobìslava I. Ten byl sice také Pøemyslovec, ale z vìtve Sobìslavcù,
znaènì znepøátelené. Probíhal totiž nìkolikaletý boj o knížecí stolec.
V roce 1153, kdy se Judita s Vladislavem II. brali, byl ženich knížetem už dvanáct let. Jeho
první žena Gertruda, matka ètyø jeho dìtí (Bedøicha, Vojtìcha, Anežky a Svatopluka) zemøela
ve tøiceti letech v roce 1150.
„Léta po vtìlení pánì MCLIII øeèený kníže Vladislav k radì biskupa svého Daniela a jiných
velmožù a pánù své zemì pojal za manželku Juditu, paní vzrùstem a krásou takøka nad
lidskou podobu vynikající a jakoby ratolest božskou, sestru to pana Ludvíka, landkrabìte
Durynského, vznešenou a velmi poèestnou, znalou velice umìní literního a øeèi latinské, což
nejvíce povznáší krásu paní vysokých...“ napsal tehdy letopisec Vincentius
S novou mladou a vzdìlanou knìžnou pøichází do Prahy
svìží vítr. A moderní západní myšlení k tomu. Navíc byla Judita
lehce nevlastnì pøíbuzná s novým císaøem Fridrichem I. Barbarossou. A to bylo pro Èechy taky docela terno. V pozadí sòatku
s Juditou tedy stál politický zámìr, který sledoval narovnání
nepøíliš vstøícných vztahù mezi Vladislavem II. a Barbarossou a
který navíc mohl naklonit pøízeò evropského èelního pøedstavitele na stranu èeského panovníka.
Dva roky po svatbì se narodil první spoleèný syn, který se
proslavil napøíè historickým spektrem. Už svým jménem, které Denár s vyobrazením Vladislava a
dostal pøi køtu. Pøemysl. První toho jména v dynastii po Pøemy- Judity (internet)
slu Oráèovi. Iniciátorkou pojmenovaní prý byla Judita, která si
pøed pøíchodem do nové domoviny øádnì nastudovala èeské dìjiny. K druhému jménu Otakar,
které se také podílelo na proslavení prvního èeského dìdièného krále, pøišlo knížecí mimino
o hodnì pozdìji.
Pro mladou Juditu nejspíše nebylo snadné se v novém domovì prosadit. Jedním z dùvodù
byla i skuteènost, že knìžna nemohla být o mnoho starší než potomci Gertrudy Babenberské
a Vladislava II., které sòatkem vyvdala. Na napjatých vztazích se mohl rovnìž podílet vliv,
který postupem èasu Judita na svého manžela uplatòovala ve stále vzrùstající míøe a díky
kterému pùsobila a pøímo ovlivòovala pomìry v èeských zemích, napøíklad zasahování do
volby pražského biskupa.
Biskup Daniel, velká autorita, ji pøed èeskou šlechtou vždy vychvaloval, podporoval ji a díky
svému politickému vlivu jí pomáhal získat uznání u èeských knížat. Nemusel ani pøíliš pøehánìt. Za nepøítomnosti Vladislava jej jeho žena ve všech dùležitých funkcích zastupovala, mùžeme tedy usuzovat, že byla velmi schopnou a samostatnou ženou s diplomatickým nadáním.
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Dùležitým mezníkem v historii èeského státu byl rok 1158, kdy se z knížete Vladislava stal
v poøadí již druhý èeský král. Aèkoli kronikáøi nezaznamenávají, že by zároveò s Vladislavem
byla korunována i jeho manželka, je jisté, že Judita byla jako „královna“ titulována.
Nepøíliš pøátelským vztahùm nové panovnice s jejími nevlastními dìtmi neprospìlo zabití
Vojslava, za kterým stál Vladislavùv a Gertrudin syn Svatopluk.
Podle kronikáøe Pøibíka Pulkavy Svatopluk, Vladislavùv syn z prvního manželství, využil
otcovy delší nepøítomnosti k vyrovnání osobních úètù. Už dlouho mu ležel v žaludku králùv
pøedák (a Juditin chránìnec) Vojslav. Svatopluk tohoto muže napadl v okamžiku, kdy zrovna
hovoøil s královnou. Zaútoèil na nìj dýkou, a pøestože prý Judita Vojslava bránila, smrtelnì ho
zranil. Pøi potyèce prý byla dokonce poranìna na rukou i sama Judita. Když se Vladislav vrátil
do královského paláce, potrestal svého syna tím, že jej vyhnal ze zemì.
Juditin most
Juditino jméno bývá nejèastìji skloòováno ve spojitosti s prvním kamenným
mostem, který v Praze spojoval levý a pravý
bøeh Vltavy, sídelní hrad s podhradím, a jehož stavbu kanovník Vincencius pøirovnal k
„císaøskému dílu.“ V roce 1157 se Prahou
prohnala velká povodeò a strhla døevìný
most, který stával v blízkosti starého brodu pod hradem. S nápadem postavit nový
most pøišel údajnì právì biskup Daniel, kte- Juditin most (internet)
rý se nechal inspirovat italskými stavbami.
Juditin most mìøil 514 metrù a široký byl 6,8 metrù, což byly rozmìry vskutku úctyhodné na to,
že byl vystaven v druhé polovinì 12. století. Byl podepøený 27 oblouky (øezenský mìøil 310 m
a mìl pouze 16 obloukù). Stavìn byl pøibližnì v tìch místech, kde se dnes nachází most Karlùv,
jen trochu severnìji. Stavba, která tu vznikla (údajnì za pouhé tøi roky), byla ve své
dobì skuteènì špièkovou architekturou a v
pomìrech tehdejší støední Evropy musela
pùsobit opravdu nevídaným a velmi reprezentativním dojmem. Vozovka mostu byla
dláždìná, uložená v pískovém loži, peèlivì
vyspárovaná. Most mìl ledolamy a bytelné
kamenné roubení. V øece bylo dvacet pilíøù,
dalších pìt bylo na pøilehlých bøezích. Mìl Poloha Juditina mostu (internet)
dvì vìže a patrnì také sochaøskou výzdobu.
Je velice pravdìpodobné, že byl postaven právì na poèest korunovace èeského královského
páru. Upravenou vìž tohoto mostu mùžeme dnes najít na Malé stranì, jedná se o Juditinu vìž
– známìjší jako Nižší mostecká vìž.
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Juditin most byl patrnì dokonèen v roce 1172 a stál až do února 1342, kdy jej strhla nièivá
povodeò. Svou „stavitelku“ tedy reprezentoval dlouhých 170 let. Výjimeènosti Juditina díla
si byl vìdom i její souèasník (a vlastnì i vrstevník), kanovník a kronikáø Vincencius Pražský,
který napsal: „A ejhle, skutky Vaše, drahá naše Judito, nejslavnìjší a nejjasnìjší královno
Èech, ukazují, jak jste moudrá, šlechetná a horlivá. Ať o jiném pomlèíme, co nade vše jest,
císaøské dílo pražského mostu hlásá. Neboť co nikdo z knížat ani vévod ani králù až do dob
Vaší vlády ani provésti, ba ani vymysliti nemohl a nedovedl, to Vámi, slavnou paní naší, ve
tøech letech jest vykonáno.“
Judita porodila Vladislavovi ještì další dvì dìti. Syna Vladislava Jindøicha (1160?) a dceru
Richsu (1165?). O jejich narození a dìtství nenacházíme zprávy ani u upøímného královnina
obdivovatele Vincencia, ani u jejího odpùrce Jarlocha.
Koncem roku 1172 se èeský král Vladislav II. odhodlal k ponìkud neobvyklému kroku.
Bez ohledu na platný staøešinský øád, podle nìjž by ho mìl na èeském stolci vystøídat nejstarší èlen Pøemyslovského rodu (což byl v té dobì Sobìslav II., jehož Vladislav ne náhodou
dlouhá léta vìznil na Pøimdì), se rozhodl rezignovat na svou funkci a èeským panovníkem
ustanovil svého prvorozeného syna Bedøicha. Vladislav se evidentnì domníval, že Barbarossa,
jemuž èeský král dlouhá léta oddanì sloužil, Bedøicha na èeském trùnì uzná. Jenže v tom se
starý král pøepoèítal. Jak známo, pøízeò mocných je vrtkavá a Barbarossa se nechal snadno
pøesvìdèit Sobìslavovcem Oldøichem, jenž pobýval na jeho dvoøe jako vyhnanec, že Bedøich
na trùn nemá nárok. Své pravdìpodobnì udìlal i fakt, že Vladislav svùj vztah s Barbarossou
pøecenil – Bedøicha stanovil svým nástupcem, aniž by to s císaøem pøedem náležitì projednal.
Starý král musel na podzim roku 1173 opustit Èechy. S Juditou a dìtmi se uchýlil do Durynska. Nevyplnily se tak jeho plány, podle nichž chtìl dožít ve své rezidenci ve Strahovském
klášteøe. Již 18. ledna 1174 v Durynsku zemøel. Pohøben byl nejprve v Míšni, teprve pozdìji
byly jeho ostatky pøevezeny do Strahovského kláštera.
Judita ho pøežila o celých ètyøicet let. Celou tu dobu se
starala nejen o své dìti, ale prý peèovala o všechny, kteøí potøebovali pomoc. Neví se to jistì, ale možná dožila v klášteøe,
který sama založila. V roce 1169 si totiž dovolila rozhodnout
o obsazení biskupského stolce, uprázdnìného smrtí jejího pøítele a rádce biskupa Daniela I. a také založila ženský klášter
benediktinek v Teplicích, podøízený pøímo pražskému klášteru
u sv. Jiøí. Ten teplický byl zasvìcen patronu léèivých vod, Janu
Køtiteli.
Klášter benediktinek a nalezené ostatky
V polovinì padesátých let se provádìl v Teplicích archeologický prùzkum. Bìhem prací byly odkryty základy klášterního kostela velkého rozsahu a pod místem jeho nìkdejšího
presbytáøe byla objevena románská krypta. Ta byla pøístupná
z bývalého knìžištì schodištìm po obou jeho stranách a ar-

Královna Judita podle J. Haldové
(internet)
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cheology pøekvapila jak svou zachovalostí, tak rozmìry. V kapli, která pøiléhala k boèní lodi klášterní
baziliky, byl objeven hrob ženy pøikrytý pískovcovou
deskou s vyrytým køížem. Pohøbená ležela s hlavou
na opukovém kameni, s rukama v klínì a bez milodarù. Podle dùstojného uložení a øady dalších dokladù
napadla archeology myšlenka, že by to mohla být
královna Judita. Díky antropologickému výzkumu,
který na nalezené lebce provedl Prof. MUDr. Emanuel
Vlèek, se usuzuje, že jde opravdu o ni.
Uznávaný antropolog totiž urèil Juditin dožitý vìk
pomìrnì vysoko – na 75-80 let. Je tedy pravdìpodobné, že zemøela kolem roku 1210 nebo pozdìji,
tedy za vlády svého syna Pøemysla Otakara I. Je možné, že staøièká královna Judita strávila konec svého
života v Èechách, snad v teplickém klášteøe, kde si
mohla užívat léèivých úèinkù zdejších termálních pramenù. Mohla tedy mít snad i pøíležitost ještì se projít
po „svém“ mostì.

Juditina lebka? (internet)

Miroslav Tkáè
Pøedseda kulturního výboru
Zdroj: Internet, Wikipedia, pøevzato a upraveno
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