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Milí spoluobčané,

Parkování v obyt. zónách a povolená rychlost 20 km/h

tradičně vás každým rokem touto dobou informujeme o naší činnosti a hodnotíme uplynulý rok. Dovolte mi shrnout to, co se u nás
v obci v letošním roce událo a vybudovalo.

Před dvěma lety jsem se o parkování v obytných zónách již zmínila,
ale opět se k tomuto problému vracím. Přestože obec v obytných
zónách umístila dodatkové tabulky, které určují, jak mají auta parkovat, situace se nevyřešila. Parkuje se i nadále v místech, kde je to
naprosto nevhodné a značně omezující. Každý si má předem rozmyslet, jakou nemovitost si kupuje a jaké možnosti parkování má,
a nepřenášet tuto starost na obec, protože veřejný prostor se nedá
nafouknout. Takovým příkladem je jedna z nejmenovaných ulic, ve
které se běžně parkuje i v zatáčce, a řidič, který vyjíždí z druhé ulice
a má dát přednost zprava přijíždějícím vozidlům, naprosto nic nevidí. Přibývají stížnosti od vás občanů ohledně nevhodného parkování
sousedů, nebo jiných občanů ze stejné lokality a žádosti o zakoupení
parkovacích míst před svým domem. Až tak daleko jsme došli. Obec
počítá se zadáním dopravní studie v obci, ale můj osobní názor je,
že se právě tento problém tím nevyřeší. Jedinou možností bohužel
je využít městskou policii a pokutovat všechna vozidla, která budou
stát mimo zónu povoleného parkování. V příštím roce k tomu asi
bude docházet. Tato situace se týká celé obce a není možné zřizovat
další parkovací místa na úkor zeleně. Naopak by se měla vysazovat
nová zeleň na veřejných prostranstvích, protože ze zahrad postupně
mizí.

V minulém roce byla zahájena I. etapa modernizace ZŠ rekonstrukcí
hospodářského objektu. Stavba byla dokončena v únoru letošního
roku, následně probíhalo vybavení těchto prostor a 28. května byly
prostory otevřeny pro veřejnost. V nových prostorách tohoto objektu se nacházejí dílny a kuchyň pro výuku pracovních činností, keramická dílna, třída IT, nová knihovna umístěná v podkroví, družina
a bezbariérový přístup v podobě výtahu. Celkové náklady na stavbu
byly 16 924 000,- Kč a na vybavení 2 900 000,- Kč. Obec získala na
tuto akci dotaci ve výši 3 600 000,- Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Další stavbou, která v obci probíhá od listopadu 2017, je dostavba
kanalizace a prodloužení vodovodu v lokalitě Na Obci, jejímž realizátorem je firma SKANSKA a.s., Praha. Stavba s řadou problémů byla
před dokončením v červnu opět přerušena z důvodu havarijního
stavu dešťové kanalizace v lokalitě Na Obci u Lochenic. V polovině
listopadu byly práce opět zahájeny. Provedla se oprava dešťové kanalizace a příprava komunikace pro finální asfaltový povrch, který
bude realizován do konce dubna 2020.
Ostatní činnosti v obci byly spíše charakteru oprav a údržby. Ručně
se čistily stoky v lokalitě Na Obci, probíhalo kácení a prořezy suchých
stromů.

Dalším neomluvitelným nešvarem je rychlá jízda v obytných zónách.
Pokud vlastník řidičského průkazu neví, že se v obytné zóně jezdí
rychlostí 20 km/h, nemá na silnici co dělat. Tito řidiči si neuvědomují, co mohou způsobit. Přestáváme být bohužel uzavřená komunita
lidí, kteří se znají a jsou k sobě ohleduplní.

Plány na rok 2020

Kontejnery na bioodpad

Rada obce navrhla pro rok 2020 rozpočet prozatím přebytkový
s celkovými příjmy 33 529 400,- Kč, výdaji celkem 23 035 043,- Kč
a saldem příjmů a výdajů ve výši 10 494 357,- Kč s tím, že investice
na rok 2020 budou nejdříve schváleny zastupitelstvem obce (ZO)
a následně budou dle výběrového řízení zařazeny do rozpočtu pro
rok 2020. Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce u obecního
úřadu a zároveň na úřední elektronické desce umístěné na webových stránkách obce – www.predmericenl.cz. ZO bude navržený rozpočet schvalovat na prosincovém zasedání zastupitelstva.

Kontejnery na bioodpad jsou v obci umístěny na třech stanovištích,
aby byly dostupné všem občanům. Náklady za pronájem kontejnerů, odvoz a ukládání odpadu do kompostárny jsou pro obec finančně velice výhodné a komfortní, přesto si toho nevážíme. U kontejneru je umístěna cedule s návodem, co do odpadu patří. Přesto se tam
nacházejí věci, které patří do komunálního, nebo do separovaného
odpadu. Řidič svozové firmy to v první chvíli neodhalí, ale především není povinen se tím vůbec zabývat. V kompostárně však nastane problém, protože kompostárna odmítne odpad převzít. S tímto
problémem se setkáváme stále častěji.

Již v loňském roce jsem informovala o plánované II. etapě modernizace interiéru ZŠ. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení na II. etapu, která zahrnuje stavební úpravy stávajícího stavu
tělocvičny a šaten. Celý proces povolování neproběhl tak, abychom
mohli před prázdninami začít se stavbou. Tuto akci plánujeme tedy
na příští rok. Dále plánujeme zpracovat projektovou dokumentaci
pro stavební povolení na rekonstrukci TJ Slavoj. Prozatím je to ve
fázi navržené studie. Další připravovanou akcí je chodník podél trati v lokalitě Na Obci v úseku „za Voskovými“. Tento úsek je hodně
frekventovaný, a proto byla zpracována dokumentace se žádostí
o stavební povolení.

Pokud s námi svozová firma a kompostárna odmítnou spolupracovat,
bude muset obec najít jiný způsob. Zřejmě tím bude vlastní sběrný
dvůr na bioodpad, což bude představovat zvýšené finanční náklady.
Pro nás občany to pak nebude ten komfort, kdy si bioodpad můžeme zlikvidovat kdykoli, ale bude to možné pouze v určenou dobu
a den. Dalším problémem je bioodpad, který se sype mimo kontejner např. při vysypávání trávy přímo z traktoru. Dále pak používají
naše stanoviště na bioodpad občané i z okolních obcí, což je další
důvod k tomu, aby se zřídil sběrný dvůr. Je to skutečně na zamyšlení,
co pro výhodnou likvidaci biodopadu můžeme udělat my sami.

V příštím roce plánujeme zadat projekt na rozvoj sídelní zeleně
v obci. Krajinářský architekt provede analýzu stávajícího stavu a na
jejím základě navrhne rozvoj zeleně tak, aby jednotlivé stávající plochy byly provázané. Na základě tohoto projektu bude výsadba zeleně probíhat po etapách. Další plánované akce budou schváleny ZO
v prvním čtvrtletí příštího roku.
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Městská hromadná doprava
Již historicky naše obec využívá městskou hromadnou dopravu,
která je pro naše občany velkým bonusem. Je to ideální propojení
s krajským městem a asi si neumíme představit, že by to bylo někdy
jinak. Do roku 2015 obec uzavírala smlouvu napřímo s Dopravním
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podnikem města Hradce Králové a od roku 2016 uzavíráme veřejnoprávní smlouvu o dopravě s Magistrátem města Hradce Králové.
Autobusová doprava stojí obec ročně nemalé finanční prostředky.
V loňském roce jsme zaplatili za MHD 790 000,- Kč. Pro příští rok došlo k razantnímu navýšení a obec zaplatí částku 1 193 268,-Kč. Celková částka se vypočítává dle ujetých kilometrů za rok. Pro rok 2020
je to 40 218 km. Důvodem tohoto navýšení je kalkulace skutečných
nákladů, tzn. 35 Kč/km. Pro nás zúčastněné obce bude Magistrát
města Hradec Králové účtovat částku 29,67 Kč/km. Původně to byla
částka 19 Kč/km.
Tato skutečnost nás dotčené obce samozřejmě zaskočila a na základě toho se uskutečnila schůzka na odboru dopravy Královéhradeckého kraje, kde nás přijal náměstek pro dopravu Ing. Martin Červíček. Dotčeným obcím přislíbil pomoc ve formě dotace na MHD.
Jednalo by se o vybrané spoje především pro žáky a studenty a pro
nás by to byl příspěvek zhruba ve výši přes 200 000,- Kč. Částka nebyla ještě upřesněna. Pravidelně Dopravní podnik města HK zpracovává statistiku využití jednotlivých spojů, ale snižovat počet spojů
asi řešení není.

strativní a spisový pracovník. Ověření podpisů a dokumentů mimo
úřední hodiny i pracovní dobu je možné si telefonicky domluvit.
Kontaktní pevná linka: 495 581 154
Kontaktní osoby
Starostka: Stanislava Marková

mobil: 724 187 055
predmerice@iol.cz

Účetní: Ivana Černá

ucetni@pnl.cz

Administrativní a spisová
pracovnice: Alena Šikýřová

podatelna@pnl.cz

Technik: Vladimír Fejfar

mobil: 724 396 534
technik@pnl.cz

Provoz sportovní haly zajišťuje správce sportovní haly pan Zdeněk
Mikolášek a dvě pracovnice na recepci na částečný pracovní úvazek,
paní Ing. Blanka Šimrádová a paní Jana Basetlíková.

Skvělý úspěch našich sportovců
na Mistrovství světa v Thajsku

Pro vaši informaci
Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná, pozvánky na zasedání
a následná Usnesení z jednotlivých zasedání ZO jsou zveřejňována
na úřední desce u obecního úřadu a rovněž na elektronické úřední
desce na webových stránkách obce Předměřice nad Labem na adrese www.predmericenl.cz.
Do hospodaření obce je možné nahlédnout rovněž na webových
stránkách obce, kde je zveřejněn Závěrečný účet obce a Závěrečný
účet Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Labem. Zároveň jsou tyto dokumenty v celém rozsahu v zákonné lhůtě zveřejňovány na úřední desce u obecního úřadu, nebo jsou k dispozici na
obecním úřadě v tištěné podobě.

Obecní úřad
V červnu letošního roku došlo na obecním úřadě k personální změně na pozici technika úřadu. Novým technikem je místní občan pan
Ing. Vladimír Fejfar. Na pracovní pozici účetní obce i nadále pracuje paní Ivana Černá a na pozici administrativní a spisový pracovník
i nadále paní Alena Šikýřová.
Pracovní doba Obecního úřadu Předměřice nad Labem
PO, ST, PÁ

7.00 – 12.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.

ÚT, ČT

7.00 – 12.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.

Úřední hodiny:
ÚT, ČT

7.00 – 12.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.

Služby Obecního úřadu Předměřice nad Labem
Ověřování podpisů a dokumentů – provádí starosta.
Agendu CZECH POINTU – provádí technik obecního úřadu a admini-

V letošním roce se zástupci oddílu dračích lodí Romana Kuchaříková (bubenice), Radim Sládek, Michal Merhaut a Vladimír Vyleťal
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zúčastnili 14. Mistrovství světa Dračích lodí IDBF Pattaya-Rayong
v Thajsku. Tyto závody se konaly ve dnech 20. - 25.8. 2019, kde posádka startovala za reprezentaci ČR v kategorii 40 let a více na tzv.
malé lodi (10 pádlujících + kormidelník + bubeník). Reprezentační
posádka byla sestavena z výběru oddílů celé české republiky. V této
kategorii se závodilo na tratích 1000 m, 500 m a 200 m a ve všech
těchto závodech obsadila tato reprezentační posádka pěkné šesté
místo. Za sportovní výkon a skvělou reprezentaci obce děkujeme.

Rozsvícení vánočního stromečku
Vše je poprvé, tak i stromeček v místním parku se na adventní sobotu rozzářil a zahájil tak advent u nás v obci. Budeme se snažit, aby se
tato událost stala tradicí. O kulturní program se postarala základní
škola, zazněly koledy i lidové verše s vánoční tematikou, které zazpívali a přednesli žáci a žákyně 9. třídy základní školy. Celé vystoupení bylo velmi milé a dojemné. Tímto bych chtěla poděkovat žákům
a žákyním deváté třídy za jejich vystoupení, panu řediteli za moderování celé akce a paní učitelce Kopřivové za vedení sboru. Budeme
se těšit na příští advent.

Poděkování
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkovala všem spolkům
v naší obci, které se starají o rozvoj sportu a kultury, a trenérům
a vedoucím, kteří se obětavě věnují dětem a mládeži reprezentující
naši obec na různých závodech a soutěžích. Vedení Českého svazu
důchodců děkuji za pořádání zájezdů a kulturních programů, které
obohacují život našim seniorům. Rovněž děkuji Sboru dobrovolných
hasičů za obětavou celoroční práci, za pořádání Dětského dne, za
výchovu mladých hasičů a reprezentaci obce na hasičských soutěžích v různých kategoriích, včetně žen. Českomoravskému Klubu
vojenské historie děkuji za organizaci pietního aktu v obci ke Dni
veteránů. Panu řediteli Základní školy a mateřské školy Předměřice
nad Labem, učitelskému sboru i celému týmu školy děkuji za aktivní
přístup spojený s rekonstrukcí hospodářského objektu a jeho uvedení do provozu. Celému týmu knihovny děkuji za přípravu vybavení nových prostor knihovny a paní učitelce Kopřivové za pomoc při
tvorbě obecního časopisu Předměřický zpravodaj.

Svozový plán pro rok 2020 Předměřice nad Labem
Termín svozu

úterý – odpoledne

Týden

Datum

1x7

1x7+1x14

51

17/12/19

zelená

červená

52

25/12/19

1

31/12/19

2
3

ODPOLEDNE ODPOLEDNE ODPOLEDNE
zelená

červená

07/01/20

zelená

červená

14/01/20

zelená

červená

4

21/01/20

zelená

červená

5

28/01/20

zelená

červená

6

04/02/20

zelená

červená

7

11/02/20

zelená

červená

8

18/02/20

zelená

červená

9

25/02/20

zelená

červená

10

03/03/20

zelená

červená

11

10/03/20

zelená

červená

12

17/03/20

zelená

červená

13

24/03/20

zelená

červená

14

31/03/20

zelená

červená

15

07/04/20

zelená

červená

16

14/04/20

zelená

červená

17

21/04/20

zelená

červená

18

28/04/20

zelená

červená

19

05/05/20

zelená

červená

20

12/05/20

zelená

červená

21

19/05/20

zelená

červená

22

26/05/20

zelená

23

02/06/20

zelená

24

09/06/20

zelená

25

16/06/20

zelená

26

23/06/20

zelená

27

30/06/20

zelená

28

07/07/20

zelená

29

14/07/20

zelená

30

21/07/20

zelená

31

28/07/20

zelená

32

04/08/20

zelená

33

11/08/20

zelená

žlutá
žlutá

modrá

žlutá
žlutá

modrá

žlutá
žlutá

modrá

žlutá
žlutá

modrá

žlutá
žlutá

žlutá

modrá

modrá

červená
žlutá
červená
žlutá

modrá

červená
žlutá
červená
žlutá

modrá

červená

18/08/20

zelená

35

25/08/20

zelená

36

01/09/20

zelená

37

08/09/20

zelená

38

15/09/20

zelená

Informace Hradeckých služeb o změně vánočního svozu

39

22/09/20

zelená

40

29/09/20

zelená

41

06/10/20

zelená

červená

42

13/10/20

zelená

červená

43

20/10/20

zelená

červená

44

27/10/20

zelená

červená

45

03/11/20

zelená

červená

46

10/11/20

zelená

červená

47

17/11/20

zelená

červená

48

24/11/20

zelená

červená

49

01/12/20

zelená

červená

50

08/12/20

zelená

červená

51

15/12/20

zelená

červená

22/12/20

zelená

červená
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ODPOLEDNE

žlutá

34

52

1x28

červená

Přeji vám všem krásné a pohodové vánoční svátky. V novém roce
2020 vám přeji hodně zdraví, spokojenost, lásku a co nejméně starostí.
Stanislava Marková – starostka

Pro ty, kteří mají svoz ve vánočním týdnu odpoledne, nastane změna a svoz bude o den posunut. Prakticky to znamená, že místo odpoledního svozu 24. 12. 2019 proběhne svoz odpoledne 25. 12. 2019.
Místo odpoledního svozu 25. 12. 2019 proběhne svoz 26. 12. 2019
odpoledne. Místo odpoledního svozu 26. 12. 2019 proběhne svoz
27. 12. 2019 odpoledne. Místo pátečního odpoledního svozu 27.
12. 2019 proběhne svoz v sobotu 28. 12. 2019 DOPOLEDNE. Pro ty,
kteří mají svoz v silvestrovském týdnu, nastane taktéž změna a svoz
bude kompletně (dopoledne i odpoledne) o den posunut. Na Nový
rok 1. 1. 2020 svoz nebude a celý proběhne ve čtvrtek 2. 1. 2020.
Místo čtvrtečního 2. 1. 2020 proběhne celý svoz v pátek 3. 1. 2020.
Místo pátečního 3. 1. 2020 proběhne kompletně svoz v sobotu
4. 1. 2020.

1x14

žlutá
červená
žlutá

modrá

červená
žlutá
červená
žlutá

modrá

žlutá
žlutá

modrá

žlutá
žlutá

modrá

žlutá
žlutá

modrá

Svoz o Vánocích 2020 a Nový rok 2021 bude upřesněn.

POHLED NA ŠKOLNÍ ROK 2018 – 2019
ČÍM ŽILA ZŠ PŘEDMĚŘICE NAD LABEM VE ŠKOLNÍM
ROCE 2018–2019

Kalendářní rok 2019 se překulil do své poslední čtvrtiny. Podzim je
patrný ze zbarvení listů stromů, z chladného počasí a ranních mlh.
Čas dovolených a letních prázdnin je už dávno za námi. Pro žáky to
byly dva měsíce plné dobrodružství a nových zážitků, pro pedagogy
čas odpočinku a čerpání nových sil do příštího školního roku. Zvonění v pondělí 2. září zahájilo školní rok 2019 – 2020. Stalo se pravidlem, že touto dobou však hodnotíme školní rok uplynulý. Co tedy
přinesl nového?
Školní rok 2018 – 2019 jsme zahájili v pondělí 3. září. Školu navštěvovalo celkem 317 žáků, kteří byli vyučováni ve 14 třídách podle ŠVP
Žák, student, občan. Školní družina měla 4 oddělení, její kapacita
byla plně využita. Výchovně vzdělávací proces zajišťovalo stejně
jako v předchozím školním roce 21 pedagogů, 3 asistenti pedagoga,
1 školní asistent a 4 vychovatelky školní družiny. S největším očekáváním přicházeli do školy žáci noví, naši prvňáčci. Bylo jich 25. Po
slavnostním zahájení ve školní jídelně, kde je přivítal ředitel školy
pan Mgr. Pavel Hebelka, třídní učitelka paní Mgr. Iva Němečková
a starostka obce paní Stanislava Marková, odešli se svými rodiči do
třídy, kde prožili své první chvíle ve školních lavicích. Na památku na
tento den si odnesli knihu s věnováním a pamětní list.
Řada činností a akcí, které pedagogičtí pracovníci v loňském školním
roce pro žáky připravili a které pomáhaly žákům získat nové poznatky, zkušenosti a dovednosti., svědčí o tom, že naše škola žila pestrým
a bohatým životem. Žáci druhých až čtvrtých tříd absolvovali výuku
v Plavecké škole v Hradci Králové. Žáci druhých až pátých tříd prožili
týden na škole v přírodě v Krkonoších, na Vysočině a v Českém ráji.
Žáci 2. stupně se zúčastnili lyžařského výcviku v Krkonoších v Peci
pod Sněžkou. Žáci měli možnost dále se zúčastnit 58 vzdělávacích
projektů, přednášek, besed, výstav a exkurzí, 10 divadelních představení v divadle Drak a v Klicperově divadle v rámci abonentního
předplatného, 9 akcí školní družiny. Zúčastnili se soutěží a turnajů,
v nichž získali řadu úspěchů a ocenění nejen v rámci našeho regionu, ale i na úrovni republikové. Pokračovala výuka hry na hudební
nástroje pod vedením pedagogů ZUŠ Smiřice a ZUŠ Chlumec nad
Cidlinou, poskytli jsme žákům možnost navštěvovat řadu kroužků:
počítačový, keramický, výtvarný – Šikovné ručičky, sportovní, přírodovědná praktika, dramatický.

Pojďme si některé vydařené akce připomenout.
Rok 2018 byl plný kulatých výročí. Brzy po zahájení školního roku
jsme slavili v celé republice 100. výročí vzniku Československa.
Ve škole k tomuto významnému dni proběhl projektový den. Žáci
9. ročníku připravili pro své mladší spolužáky stanoviště s různými

aktivitami. Mladší žáci se tak mohli během jednoho dopoledne podívat do let 1918, 1938, 1948, 1968, 1989 a 2004. V každém roce se
seznámili s nejdůležitějšími osobnostmi a událostmi, viděli dobové
dokumenty, poslechli si zvukové ukázky, vše zaznamenali na časovou osu. O historických událostech, které vzniku ČSR předcházely,
besedovala s žáky 5. - 9. tříd lektorka a spisovatelka Dana Šimková.
V listopadu se žáci sedmých tříd zúčastnili vzdělávacího programu
Země a její sousedé v digitálním planetáriu v Hradci Králové. Hvězdárnu navštívili také žáci pátých a třetích tříd, pro které byly rovněž
připraveny vzdělávací programy. Muzeum a závod ŠKODA Mladá Boleslav navštívili žáci šesté třídy a osmé třídy. V muzeu se seznámili
s historií škodovky od jízdních kol přes motocykly až po současné
automobily. Žáci čtvrtých tříd strávili den mezi českými historickými automobily firmy Sodomka ve Vysokém Mýtě, kde navštívili Muzeum českého karosářství. V listopadu nechyběla ani oslava svátku
Halloween. Celoškolní událostí bylo vyhlášení výsledků soutěže rodinných týmů Dýňák roku 2018. Prostranství před školou bylo opět
zaplněno originálními výrobky z dýní a opět bylo velmi těžké vybrat
vítěze. Koncem listopadu jsme ve škole přivítali herce z Divadélka
pro školy v Hradci Králové. Žáky 1. stupně pobavili veselými příběhy
ze života domácích zvířátek. Žáci 2. stupně se nápaditou, zábavnou
a zároveň i poučnou formou seznámili s vývojem českého divadla
v 1. pol. 20. století.
Novinkou uplynulého školního roku bylo zahájení činnosti Klubu
předškoláků. Cílem setkávání bylo seznámit děti s novým prostředím školy a připravit je co nejlépe na vstup do školy v příštím školním roce. Pod vedením paní učitelek, Mgr. Ivy Němečkové a Mgr.
Jitky Samkové, se seznamovali formou hry se základy matematických představ, procvičovali jemnou motoriku, hráli pohybové hry,
rozvíjeli hudební a výtvarné cítění. V klubu předškoláků se ve škole
děti scházely od listopadu do dubna.
První zapálená svíčka na adventním věnci a zpěv koled ve vestibulu školy připomněly, že je tady prosinec a že se rychle blíží Vánoce. Po celý měsíc panovala ve škole předvánoční atmosféra, kterou
umocnila návštěva adventní výstavy v Lochenicích či návštěva Třebechovického muzea betlémů. Žáci první třídy mohli obdivovat vánoční výzdobu a seznámit se s vánočními zvyky a obyčeji na zámku
v Hrádku u Nechanic. Na zámku Potštejn se žáci druhých tříd zúčastnili vánočního programu Betlémské putování. S holčičkou Barunkou
a andělem Arielem se vydali na cestu přes hory, pusté pouště a lesy
až do Betléma, kde se právě narodil Ježíšek. Poté si prohlédli výstavu
betlémů. Žáci třetích a čtvrtých tříd zavítali do Chlumce nad Cidlinou. V kostele Nejsvětější trojice si prohlédli vánočně vyzdobené
prostory a připomněli si zvyky a obyčeje našich předků. Na zámku
pak zhlédli výstavu s názvem Vánoce letem světem, kde se dozvěděli, jak se slaví Vánoce v jiných zemích. Žáci šestých až devátých tříd
zhlédli divadelní hru Williama Shakespeara Zimní pohádka. Jednalo
se o představení v anglickém jazyce v rámci projektu Anglické Vánoce společnosti Domino Theatre v divadle Drak V Hradci Králové.
Příjemnou předvánoční náladu navodili žáci první třídy a 2.A také
svým vystoupením v Lochenicích při rozsvěcování vánočního stromu. Pro rodiče a veřejnost jsme připravili vánoční besídku, na jejímž
pestrém a bohatém programu se podíleli žáci všech tříd.
V lednu 2019 jsme si připomněli další kulaté výročí naší země, tentokrát smutné, a to 50 let od upálení studenta Jana Palacha. Svým
činem chtěl vyjádřit nespokojenost s politickým režimem v tehdejším Československu. V rámci projektu o této významné osobnosti
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našich dějin prožili žáci pátých až devátých tříd Palachův týden. Na
chodbách školy byla rozmístěna stanoviště s úkoly, jejichž plněním
se žáci dozvěděli o J. Palachovi mnohé zajímavosti.
Během února navštívily studentky stomatologie na Lékařské fakultě
v Hradci Králové žáky druhých a třetích tříd s preventivně-interaktivním programem Zdravé zuby. Obsahem byla ústní hygiena, zdravá
strava, používání dentálních pomůcek a správné čištění zubů. Žáci
pátých tříd se seznámili s možnostmi využití energetických zdrojů
založených na využití síly vody, větru, slunce a biomasy v Infocentru ČEZ Obnovitelné zdroje v budově malé vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové. Hrdličkovo muzeum člověka v Praze navštívili
žáci osmého ročníku, kde se po komentované prohlídce zúčastnili
workshopu Sběratelé kostí.
V průběhu měsíce března si žáci ve 2.B připomněli 100. výročí narození cestovatele a spisovatele Miroslava Zikmunda, žáci pátých
tříd navštívili Bozkovské dolomitové jeskyně u Semil a ve škole jsme
přivítali členy skupiny historického šermu Pernštejni, kteří pro žáky
prvního i druhého stupně připravili zábavný program o renesanci.
Jak se zachovat v případě mimořádných situací, jako jsou živelné pohromy, požáry nebo únik chemických látek, kdy dochází k ohrožení
života, zdraví, majetku či životního prostředí, procvičovali žáci celé
školy v rámci branného dne. Na jeho organizaci a programu se podíleli také členové SDH Předměřice nad Labem a SDH Lochenice.
Velký ohlas nejen ve škole, ale i u veřejnosti mělo setkání s Peterem
Freestonem, osobním asistentem Freddieho Mercuryho, a s Milanem Šatníkem, autorem projektu Titanic – Freddie – AIDS, který
odstartoval právě v naší škole. Dopoledne besedoval P. Freestone
s žáky šestého až devátého ročníku o F. Mercurym a o průběhu jeho
nemoci AIDS. V programu žáci zhlédli také video, v němž hovořil
i Brian May, kytarista skupiny Queen, a film o F. Mercurym. V závěru
pak Milan Šatník zazpíval mix písní od skupiny Queen. Překvapením
programu bylo vystoupení žáka Štěpána Filipa, který na klavír zahrál
skladbu Bohemian Rhapsody. V podvečerních hodinách byl tento
zážitek dopřán i veřejnosti.
Do běžné výuky a různých projektů jsou začleňována také témata
související s prevencí rizikového chování u žáků. Je to především
výchova ke zdravému životnímu stylu a podpora osvojování si pozitivního sociálního chování tak, aby se žáci učili zvládat konflikty
a složité životní situace, zvyšovali zdravé sebevědomí, zkvalitňovali
komunikaci, odmítali užívání návykových látek apod. Školu proto navštívila operační důstojnice Městské policie Hradec Králové, která
s žáky besedovala o kyberšikaně a kyberkriminalitě. V dubnu jsme
ve škole přivítali duo Jiří Klemsa – Markéta Doležalová, kteří vystoupili s výchovně vzdělávacím programem Hudbou proti drogám.
O nebezpečí alkoholu, kouření, častého užívání léků a také nepřiměřeného používání mobilních telefonů si povídali s žáky prvních
až čtvrtých tříd. Část programu určená žákům druhého stupně byla
zaměřena na prevenci užívání nebezpečných návykových látek, alkoholu a na nabezpečí AIDS. Poučení bylo doprovázeno vyprávěním o
životě a hudbou známých zpěváků, kteří následkům užívání návykových látek podlehli. Žáci šesté třídy a sedmých tříd se ještě v Náchodě zúčastnili programu KyberLife, který se zaměřoval na problematiku vztahů mezi vrstevníky jak v reálném světě, tak v kyberprostoru.
Na jaře byla dokončena rekonstrukce a modernizace interiéru hospodářského objektu základní školy. Mimořádné okamžiky zažili žáci
a pedagogové dne 28. května, kdy se uskutečnilo slavnostní zahá-
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jení provozu v zrekonstruované části budovy za přítomnosti vedení
školy, zástupců Obecního úřadu Předměřice nad Labem, zástupců
firem, které se na rekonstrukci podílely, a dalších hostů z řad knihovníků. V přízemí tohoto objektu se nyní nacházejí dvě třídy školní
družiny, v prvním poschodí zcela nově vybavené dílny a cvičná kuchyň pro výuku pracovních činností, keramická dílna a rovněž nově
vybavená počítačová učebna s kabinetem pro pedagogy. V podkroví
je umístěná obecní a školní knihovna. Všechna poschodí jsou vybavena moderním sociálním zázemím. Bezbariérový přístup zajišťuje
výtah.
Ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací AIESEC, která
působí ve 120 zemích a zprostředkovává praxi studentům formou
zahraniční stáže, se naše škola již podruhé zapojila do projektu
Edison. V týdnu od 6. do 10. května se tak naši žáci setkávali během
výuky i mimo ni se studenty z Thajska, Indie, Kazachstánu, Gruzie
a Ruska. Studenti prezentovali zvyky a tradice a další zajímavosti
o své zemi, naučili žáky i základům z jejich mateřského jazyka. Zapojili se např. také do hodin tělesné výchovy, kde si zahráli s našimi
žáky fotbal či stolní tenis, pro dívky byl připraven aerobic. Po celý týden probíhající v pohodové a přátelské atmosféře měli žáci možnost
zlepšit se v komunikaci v angličtině, získat nové přátele a poznat
vzdálené země bez nutnosti vycestovat.
V červnu panovalo již letní počasí. Žáci si proto mohli užívat pobyt
venku a v přírodě. Ve spolupráci s ekologickým centrem SEVER hledali žáci šestého ročníku velký poklad v malém labyrintu v PP Na
Plachtě v Hradci Králové, žáci sedmého ročníku putovali říční krajinou v Přírodním parku Orlice. Obě třetí třídy navštívily farmu Apolenka nedaleko Pardubic, kde si žáci užili den mezi zvířátky. Žáci
druhého stupně poznávali místa spjatá se životem a dílem našich
významných spisovatelů. Sedmáci se vydali po stopách hronovských
rodáků, osmáci navštívili Kersko, kraj Bohumila Hrabala. Červen, to
je také období školních výletů. Žáci všech tříd vycestovali na nejrůznější místa v celém našem kraji, např. na hrad Kost, do přírody kolem
hradu Litice či na vyhlídku Koruna v Broumovských stěnách. Výlet
trochu jinak na koloběžkách vyzkoušeli žáci šesté třídy, týden výletů
a her s pohádkovou babičkou Liduškou si v závěru školního roku užili
prvňáčci. Za hranice naší země zavítali žáci osmých a devátých tříd,
kteří navštívili Drážďany, hlavní město Saska, kde obdivovali barokní památky, proslulou galerii Zwinger a interaktivní výstavu v Deutsches Hygiene Museum.

Ve školní družině nacházely děti odpočinek po dopoledním vyučování, učily se vzájemnému soužití v kruhu svých vrstevníků, poznávaly
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se formou různých společenských her a společné zájmové činnosti.
Pod vedením vychovatelek děti pravidelně navštěvovaly keramickou
dílnu. S velkým zájmem se v uplynulém školním roce setkalo vyrábění dětí společně se svými rodiči. V předvánočním čase byl pro děti
připraven celovečerní program spojený s nocováním ve družině. Velmi oblíbenou akcí je karneval, kterým vyvrcholily oslavy masopustu.
Děti, které se učily ve školní družině hrát na flétnu, uspořádaly pro
své rodiče minikoncert. Na závěr roku se jelo na výlet do ZOOparku
ve Všestarech, do Bozkovských dolomitových jeskyní a do ZOO v Liberci.

zajímají a podporují ji. Jménem vedení školy a celého pedagogického sboru přeji čtenářům Předměřického zpravodaje klidné prožití
vánočních svátků a v novém roce dostatek zdraví a spokojenosti.
Mgr. Jana Kopřivová

ADAPTACE DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V PŘEDMĚŘICÍCH NAD LABEM

Účast žáků v soutěžích a olympiádách
Celkem 260 žáků se zúčastnilo celosvětové soutěže Matematický
klokan, 52 žáků republikové soutěže Přírodovědný klokan a 222 žáků
republikové soutěže Bobřík informatiky, z nichž se 30 jednotlivců
a 6 dvojic stalo úspěšnými řešiteli. Další 4 žáci se zúčastnili republikového kola soutěže Namaluj obojživelníka roku 2019, kde jsme
získali jedno 1. místo. Na republikové úrovni proběhla výtvarná soutěž Cestování s prarodiči. V krajském kole jsme získali jedno 1. místo
s postupem do republikového kola, zde s umístěním na 4. místě.
V Olympiádě z českého jazyka soutěžily v okresním kole dvě žákyně,
z nichž jedna se probojovala do krajského kole, kde se umístila na
15. místě. Ve výtvarné a literární soutěži Požární ochrana očima dětí,
která probíhá ve spolupráci se SDH Předměřice nad Labem, získali
žáci v okresním kole 7x 1. místo, 6x 2. místo, 4x 3. místo a 2x postup
do krajského kola. Zde se žáci umístili na 1. a 2. místě.
V okresních kolech žáci reprezentovali školu v Matematické olympiádě (1 úspěšný řešitel), v Matematickém korespondenčním semináři, v Pythagoriádě ( 1 úspěšný řešitel), v Dopravní soutěži družstev
(4. a 7. místo), ve Fyzikální olympiádě, v Zeměpisné olympiádě, ve
výtvarné soutěži Den s úsměvem (1 a 2. místo), v Konverzační soutěži v anglickém jazyce a v soutěži Basic lingua.
Ve sportovních soutěžích vybojovali florbalisté z 8. a 9. třídy 2. místo
v okrskové soutěži, florbalisté 6. a 7. třídy 1. místo v okrskovém kole
s postupem do kola okresního, kde se umístili na 5. místě. Děvčata
6. a 7. třídy obsadila v okresním kole ve florbale 3. místo. Florbalisté ze 4. a 5. třídy zvítězili v krajském kole ČEPS CUPu a v národním
finále obsadili 4. místo. Chlapci z 5. třídy byli úspěšní v okresním
kole v přehazované a 1. místem si zajistili postup do krajského kola,
kde se umístili na 4. místě. V McDonald´s Cupu pro žáky 1. stupně
získali žáci dvakrát 2. místo v okresním kole, a to v kategorii 1. - 3.
tříd a v kategorii 4. - 5. tříd. Soutěžili jsme také v halové kopané
a ve vybíjené. Poprvé se naši žáci zúčastnili atletické soutěže jednotlivců Čokoládová tretra. Ze školního kola postoupilo 18 sportovců do
čtvrtfinále, kde se umisťovali v první polovině všech startujících. Do
semifinále na republikové úrovni postoupil jeden žák 5. třídy, který
obsadil krásné 12. místo.
Žákům zapojeným do všech vyjmenovaných soutěží blahopřejeme
k dosaženým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Na webových stránkách školy zs.pnl.cz se můžete podrobně informovat o dalších akcích základní školy, mateřské školy a školní družiny, prohlédnout si fotografie nebo si přečíst příspěvky o činnosti
školy uveřejněné v tisku.
Na závěr mi dovolte poděkovat Obecnínu úřadu Předměřice nad Labem za spolupráci a podporu, ale také všem, kteří se o činnost školy

Po návratu z vánočních prázdnin jsme zahájili nový rok oslavou Tří
králů. V lednu nás navštívila spisovatelka dětských knih paní Jitka
Vítová. Ve svém vyprávění představila dětem svoje knihy, u nichž se
čtenáři nejen pobaví, ale i dozvědí mnoho zajímavostí ze světa hmyzu. Z nabídek programů pro děti patří k nejlepším loutková představení paní Jarmily Vlčkové z agentury U staré herečky. Tentokrát dětem zahrála pohádku Tuč a Ňák o trampotách dvou malých tučňáků.
Začátkem měsíce února k nám do školky zavítalo dechové kvinteto
Filharmonie Hradec Králové, které si pro naše děti připravilo hudební pohádku „Sněhurka a sedm trpaslíků“, během níž zaznělo mnoho
krásných skladeb a písniček. Děti se seznámily s dechovými nástroji,
jako je flétna, hoboj, klarinet a další. K tradičním akcím v naší mateřské škole patří karneval. Stejně jako v minulém roce jsme využili
nabídku divadélka Malé Boo. Jejich program byl plný her, soutěží
a legrace. Hudební ztvárnění tří španělských lidových pohádek nám
předvedla paní Alena Kubínová. Příběhy o štěstí, lásce, pýše a vytrvalosti byly plné písniček a tance.
Jaro jsme společně přivítali veselým průvodem s Mořenou k Labi.
Za doprovodu říkadel, písniček a rachtání odplula Mořena po proudu, přesto jsme si museli na pěkné jarní počasí ještě pár dnů počkat. Na akci Jarní vyrábění jsme k tvoření dekorací pozvali i rodiče
našich žáčků. Společně pak zdobili vrbové proutí, slepovali zajíčky
a slepice, zdobili sluníčko z papíru. O akci byl mezi rodiči velký zájem.
Divadelní představení z dílny Agentury Pernštejni Jak vodník Bublina
pořádal soutěž ve zpěvu vyprávělo o tom, že ti nejlepší bývají často
i nejskromnější.
Tradičně jsme si užili i Den matek, který je pro nás velkým svátkem.
Děti pro své maminky a blízké předvedly pásmo písniček, básní
a tanečků a přidaly drobný dárek, který samy vyrobily. V den „pálení
čarodějnic“ přišly děti do MŠ převlečené za čarodějnice a čaroděje.
Veselý rej jsme završili průvodem po sídlišti. Na školní výlet jsme
letos vyrazili pod Kunětickou horu. Prohlídka Perníkové chaloupky
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byla zajímavá, chvílemi i trochu strašidelná. Výlet pokračoval procházkou kolem hradu Kuňka a okolím výběhu zvířátek. Své pohybové dovednosti si starší děti prověřily na Sportovní olympiádě. Závodily v běhu, ve skoku do dálky a v hodu míčkem. Medaile získali ti
nejlepší, diplomy za umístění nebo alespoň za účast dostali všichni.

Přejeme všem pokojné prožití vánočních svátků, mnoho radostných
společných zážitků a vše dobré v novém roce 2020.
Za kolektiv MŠ – Lenka Kostkanová

Díky pěknému počasí v červnu jsme pohádku O statečné kapitánu
Ploutvičkovi mohli zhlédnout na školní zahradě. Byla pro děti zábavná i poučná. Pojednávala o tom, že největším pokladem není zlato, ale lidská moudrost. Koncem června se vždy loučíme s našimi
předškoláky. S pasováním na školáky nám pomohl Radek z divadélka
Malé Boo. Zahrál také s dětmi pohádku O červené Karkulce a O zatoulaných písmenkách. Všichni se dobře bavili. Potom se děti rozloučily krátkým programem pro rodiče. Od paní učitelek dostali všichni
knihu s věnováním, kterou si určitě už brzy přečtou samy.
Přechod z mateřské do základní školy je pro děti velmi důležitým
mezníkem, a proto se ve spolupráci se základní školou snažíme
budoucím školákům tento krok usnadnit. Letos měli možnost naši
předškoláci navštěvovat Klub předškoláků v základní škole. Hravou
formou se připravovali na školní práci, rozvíjeli schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšné zvládnutí školní výuky. Budoucí prvňáčci
se seznamovali se školním prostředím, které pro ně v září již nebude
neznámé a cizí.
Koncem prázdnin jsme se věnovali přípravě na nový školní rok, abychom v září přivítali naše žáčky i ty, kteří do školky přijdou poprvé.
Začátek docházky do školky je pro děti a jejich rodiče významným
okamžikem a velkou změnou v dosavadním životě. Děti se ocitají
v neznámém prostředí, vyrovnávají s odloučením od rodičů, s denním režimem MŠ. Učí se komunikovat s druhým dítětem, dodržovat
dohodnutá pravidla vzájemného soužití. Navazují dětská přátelství,
učí se respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky. Některé děti překonají změnu nástupu do školky bez problémů, jiným
to trvá i několik týdnů. Snažíme se, aby se nově příchozí děti dobře
a co nejdříve zadaptovaly a aby byly v naší školce spokojené. Od
nového školního roku do naší MŠ nastoupilo 19 nových dětí. Z toho
tři předškoláci, jedno čtyřleté a patnáct dětí tříletých.
V září jsme se s našimi staršími dětmi vypravili na výlet do přírodního dětského parku Rytířské hradiště v hradeckých lesích. Koncem
měsíce děti potěšila pohádka Jak Jeníček zlobil. Byla poutavá a poučná. Dětem ukázala, jak se chovat k přírodě i ke svým kamarádům.
Děti se zapojily do děje a zazpívaly si s doprovodem kytary. V říjnu
školku navštívil pan kouzelník z cirkusu Kellner. Ukázal nám mnoho zajímavých kouzel, při některých mu děti dokonce asistovaly. Na
adventní období jsme připravili akci Andělská školka. Vyzvali jsme
rodiče, aby společně s dětmi vyrobili andílka a přispěli tak k výzdobě
školky. Další milou tradicí je pro nás Adventní výstava v Lochenicích.
Vánoční dekorace, perníčky, ozdoby, voňavé cukroví – to vše nás inspirovalo a příjemně naladilo předvánoční atmosférou. Také návštěva Mikuláše a čerta byla pro děti velkým zážitkem. A protože se děti
na jeho návštěvu připravovaly, mohly mu předvést krátký program
písní a tanečků. Za odměnu dostaly balíček se sladkostmi. Příjemným zážitkem bylo i hudební vystoupení divadélka Ale-Jo s názvem
Vánoce s rolničkou. Připomněli jsme si vánoční tradice a zvyky, zazpívali koledy v netradičních úpravách. Vánoční nadílku s dárky si
děti užily již v polovině prosince. Udělali jsme si příjemné posezení
s cukrovím a pod stromečkem děti našly spoustu dárků. Nechybělo
překvapení i radost.
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ROK 2019 V OBECNÍ KNIHOVNĚ PŘEDMĚŘICE N. L.
V úvodu začneme několika číselnými údaji. Do knihovny přišlo
k 6.12.2019 celkem 4 180 návštěvníků, kteří provedli 7 019 výpůjček, z toho 736 periodik. Knihovna má 397 registrovaných čtenářů.
V červnu a červenci letošního roku byla v knihovním fondu provedena revize, a to dle zákona MK ČR 257/2001 Sb. par. 16 a 17 ze dne
25.6.2001 a prováděcí vyhlášky MK ČR č. 88/2002 ze dne 1.2.2002.
Revizi provedly pracovnice Knihovny města Hradce Králové. Zastaralé a opotřebované knihy byly odepsány. V průběhu kalendářního
roku se však kupovaly pro obě oddělení také knihy nové, a to v hodnotě přibližně 35 000 Kč. K dnešnímu dni tedy knižní fond obsahuje
7 547 svazků, z toho 2 403 knih naučných a 5 144 titulů beletrie. I v
letošním roce byl náš fond několikrát doplněn výměnnými soubory
knih nejrůznějších žánrů ze Střediskové knihovny v Hradci Králové.
Nejdůležitější událostí letošního roku bylo otevření nových prostor
knihovny. V loňském zpravodaji jsem vás informovala o průběhu
stěhování knihovny z budovy školy, na jaře letošního roku jsme se
stěhovali zpět do budovy školy, ale do zcela nových prostor.
Dovolte, abych vás teď v kostce seznámila s knihovnictvím a činností knihovny v Předměřicích nad Labem v uplynulých letech. Půjčování knih v Předměřicích nad Labem má poměrně dlouhou tradici.
Obecní knihovna byla založena roku 1885 místním řídícím učitelem
Augustinem Mindlem a fond 114 knih byl vytvořen z darovaných
knih. V dalších letech se knihovní fond rozrůstal a v roce 1937 měla
knihovna 88 čtenářů a čítala 2 130 svazků. Za druhé světové války
však byla velmi poškozena a mnohé knihy byly nenávratně zničeny.
Ke změně došlo v roce 1946, kdy se stal knihovníkem další místní
řídídící učitel, pan Josef Fišer. Knihovna byla umístěna do budovy
obecné školy, v roce 1958 byla přestěhována do budovy MNV. Měla
2 910 svazků a 211 registrovaných čtenářů. V roce 1961 došlo ke
stěhování zpět do budovy bývalé obecné školy. Pan učitel Fišer působil v knihovně do roku 1975. Knihovna měla v té době 4 176 svazků. Po odchodu pana Fišera se knihovníci střídali, výpůjční doba byla
nepravidelná, místnosti v bývalé obecné škole byly již nevyhovující
a pro knihovnu se hledaly nové prostory.

KNIHOVNICKÝ ROK 2019 ● TJ SOKOL PŘEDMĚŘICE NAD LABEM
K významné změně došlo v roce 1996. Díky přístavbě, která byla
zprovozněna ve školním roce 1994 – 1995, se uvolnily místnosti
v hospodářské budově školy. A tehdy se zrodil nápad umístit Místní lidovou knihovnu opět do budovy školy a sloučit ji s knihovnou
školní. Činnost oddělení pro dospělé čtenáře i nově vzniklého samostatného oddělení pro děti byla zahájena 21. 2. 1996. Knihovnicemi se staly Mgr. Věra Petrová, Mgr. Jana Kopřivopvá a Mgr. Iva
Němečková. V roce 2003 byla Místní lidová knihovna přejmenována
na Obecní knihovnu Předměřice nad Labem a stala se součástí právního subjektu spolu se ZŠ a školní jídelnou v Předměřicích nad Labem. Obecní knihovna Předměřice nad Labem funguje tedy zároveň
také jako knihovna školní. Tehdy jsme byli jedinou školou v okrese
HK, která měla oddělení místní knihovny umístěné přímo ve škole
a v níž byla místní knihovna sloučena s knihovnou školní. Stále se
však potvrzuje, že sloučení knihoven byl výborný nápad. Umístění
knihovny v budově školy si nemůžeme vynachválit, sloučení obou
knihoven nečiní žádné problémy, naopak. Umístění knihovny v budově školy je ideální pro spolupráci knihovny se školou. Knihovna
nebyla a není využívána jen ve výpůjční době, ale v dopoledních hodinách zde probíhá výuka některých předmětů, projektové vyučování, besedy se spisovateli apod.
Dalším mezníkem v historii knihovny v Předměřicích nad Labem se
stal 28. květen roku 2019, kdy proběhlo slavnostní zahájení provozu
knihovny po rekonstrukci. Ředitel školy Mgr. Pavel Hebelka přivítal
starostku Obecního úřadu Předměřice nad Labem paní Stanislavu
Markovou, místostarostu Ing. Tomáše Mikoláška a technika Vladimíra Kalouska, dále zástupce firem, které se na rekonstrukci a modernizaci budovy podílely: Ing. arch. Stanislava Novotného za Projektovou kancelář Třebechovice pod Orebem, Ing. Jiřího Klimenta
za stavební firmu REDOMO a.s. a Josefa Emlara za Truhlářství KEST
s.r.o. HK. Slavnostního setkání se zúčastnily také ředitelka SVK HK
Mgr. Eva Svobodová a hlavní metodička Mgr. Andrea Součková,
z KMHK knihovnice Bc. Barbora Maňáková a Ilona Halberštatová
a další knihovnice z okresu Hradec Králové a Trutnov. Ve svém projevu ředitel školy poděkoval všem, kteří se na rekonstrukci podíleli
a podporovali ji, a ocenil přínos získaných prostor pro pedagogickou
činnost a práci školy. Děkovnou řeč pronesla také starostka S. Marková. V kulturním programu vystoupili žáci ZŠ s pásmem mluvenéího slova a hudby, knihovnu zdobily výtvarné práce žáků a obrazová
fotodokumentace z činnosti knihovny.
Knihovna je tedy opět umístěna v budově základní školy, přestěhována o jedno poschodí výše. Její rozloha je větší, zcela nové je
kompletní vnitřní vybavení, díky kterému získala důstojný a moderní
charakter. Uživatelé internetu mají v knihovně k dispozici nové počítače, při besedách a přednáškách poslouží nová promítací technika,
dataprojektor s příslušenstvím a promítací plátno. Mnozí uživatelé
uvítají bezbariérový přístup.
A co pro naše čtenáře v nové knihovně chystáme? Se současnou knihovnicí paní Marcelou Klimentovou budeme pokračovat ve všech
aktivitách, které se nám osvědčily. Přejeme si, abychom i nadále
a společně s pedagogy podporovali zájem dětí o čtení a docílili toho,
že čas strávený nad knížkou nebudou brát jako povinnost, ale jako
zajímavé využití volného času. Aby se čtení se pro ně stávalo zábavou, zážitkem i zdrojem poznání, protože čtenářství, tedy schopnost
a dovednost vyhledávat, zpracovávat a srovnávat informace obsažené v textu, určuje úspěšnost při studiu, v zaměstnání a po celý život.
Přejeme si, aby cestu do knihovny nacházelo stále více čtenářů a aby
se knihovna stala místem přátelského setkávání i dalších zájmových

skupin, např. dospělých čtenářů či seniorů, pro něž do budoucna
plánujeme připravovat další akce.
Na závěr bych ráda poděkovala Obecního úřadu v Předměřicích nad
Labem za vstřícnost a trvalou podporu činnosti knihovny, protože
bez toho by veškerá činnost za uplynulé období nebyla možná. Vás,
čtenáře Předměřického zpravodaje, zvu jednak na návštěvu webových stránek knihovny – www.knihovnapredmericenadlabem.webk.
cz, jednak k nám do knihovny. Zároveň přeji všem klidné prožití vánočních svátků a šťastný rok 2020.
Mgr. Jana Kopřivová

TJ SOKOL PŘEDMĚŘICE – ODDÍL RYCHLOSTNÍ
KANOISTIKY V ROCE 2019
Sezóna 2019 byIa pro předměřické rychlostní kanoisty především
rokem generační obměny, a to jak mezi závodníky, tak mezi trenéry.
Na jedné straně nám odrůstají svěřenci juniorského věku, kteří přecházejí do tvrdé konkurence mezi dospělé, na druhé straně se v oddílu objevila řada nadějných „benjamínků“ ve věku okolo deseti let,
kteří rychle zvládli základy jízdy na vratkých kanoistických lodích a
zapojili se i do závodní činnosti. Rovněž se rozšířil počet trenérů, což
s pomocí aktivních rodičů našich malých závodníků umožnilo rozšířit
počet závodů a soustředění, kterých se náš oddíl zúčastnil.

Závodníci oddílu rychlostní kanoistiky TJ SOKOL Předměřice reprezentovali naši obec v závodech na regionální i celostátní úrovni, kde
dosáhli řady výborných umístění, a nejlepší z nich reprezentovali
Českou republiku na Mistrovství světa a Mistrovství Evropy juniorů.
Družstvo benjamínků vedli předseda oddílu Petr Holštein spolu s
Jitkou Kulhánkovou a nestárnoucím Jaroslavem Kozlerem, starší závodníky trénoval Václav Prokop. V organizaci dopravy na závody oddílu podstatně pomohli Robert Hegedüs, Lukáš Andrašovský a Tereza Hronková a zapojili se i rodiče všech ostatních malých závodníků.

Naše družstvo tvořili tito závodníci:
Junioři a muži:
Michael Prokop, Marek Prokop, Jakub Vyleťal
Benjamínci:
Lucie Hegedüsová, Mikuláš Hronek, Kryštof Kulhánek, Kateřina
Andrašovská, Ondra Drdacký, Natálie Kubátová, Alice Válková,
Vojtěch Andrašovský
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V letošním roce jsme se zúčastnili následujících závodů:
Mistrovství Benátska v kanoistickém maratónu –
Peschiera del Garda
Mistrovství ČR na dlouhých tratích Týn nad Vltavou
2x Český pohár mládeže v Račicích
Mistrovství ČR na Krátkých tratích v Račicích
Český pohár benjamínků:
- Velká cena Chomutova
- Mezinárodní mistrovství Moravy – Ostrožská Nová Ves
Závody Labsko – Orlického poháru:
- Nymburská 500
- Hradecký kilometr
- Dlouhé tratě na Pastvinách
- Krajem Perštýnů – Pardubice
Další závody:
- Přerovská 200
- Jablonecká 500
Nejlepším závodníkem oddílu byl v letošním roce opět člen juniorské reprezentace ČR Michael Prokop. Ve své poslední juniorské sezóně se soustředil na nominaci do úzkého kádru reprezentace pro
Mistrovství Evropy juniorů, které se letos konalo v České republice, a Mistrovství světa juniorů v rumunském Pitesti. Jarními nominačními závody prošel úspěšně a stal se spolu s Josefem Záhorou,
Patrikem Podraským a Tomášem Hradilem členem posádky elitního čtyřkajaku na olympijské trati 500 metrů. Na Mistrovství Evropy
v Račicích čtyřkajak dosáhl v těžké konkurenci vynikajícího umístění na čtvrtém místě s nepatrným odstupem za bronzovou medailí. Výborného umístění dosáhl čtyřkajak i na srpnovém Mistrovství
světa juniorů v Rumunsku, kde se opět probojoval do finálové jízdy
a obsadil deváté místo. Na mistrovství ČR v Račicích, které jel z plného tréninku v rámci přípravy čtyřkajaku na Mistroství světa juniorů, získal stříbrnou medaili ze závodu v kajaku jednotlivců na 200 m
a obsadil šesté místo. Kromě toho zvítězil v řadě přípravných regionálních závodů jako např. Hradecký kilometr nebo Přerovská 200
(v kategorii dospělých).
Do kategorie dospělých statečně vstoupil Jakub Vyleťal, který předvedl výborné výkony na Mistrovství ČR v Račicích. V konkurenci členů reprezentačních výběrů se probojoval do finálových jízd, kde obsadil výborné 15. místo na kajaku jednotlivců na 200 m a 18. místo
na 500 m.
Velkou radost nám dělá rozrůstající se družstvo benjamínků. Český
svaz kanoistů pro děti ve věku 10-12 let v letošním roce vypsal seriál celostátních závodů – Český pohár benjamínků, který se kromě
tradičního závodiště v Račicích konal i pro nás v poměrně vzdálených lokalitách jako Chomutov a Ostrožská Nová Ves. S významnou
podporou rodičů našich benjamínků jsme se zúčastnili všech těchto
závodů a k tomu všech regionálních závodů Labsko – Orlického poháru. Naši závodníci zde získávali cenné zkušenosti a ti nejzkušenější si již přivezli řadu medailí. Lucie Hegedüsová ve svých jízdách na
200 m a 500 m v závodech benjamínků na Mistrovství ČR v Račicích
zvítězila, Mikuláš Hronek z těchto závodů přivezl 4 stříbrné medaile. Medaile z celostátních závodů si přivezla i Kateřina Andrašovská.
Velmi nadějné výsledky předvedli v regionálních závodech i Kryštof
Kulhánek, Ondra Drdacký, Natálie Kubátová a Alice Válková.
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Cestu do naší loděnice letos našla i řada dalších dětí, které si přišly
pádlování na kajaku vyzkoušet, a my doufáme, že u našeho krásného sportu setrvají. V rámci všestranné přípravy se věnujeme rovněž
běhu a plavání. V zimní sezóně pravidelně plaveme v bazénu v Hradci Králové pod dohledem plaveckého trenéra. Každoročně se účastníme zimního soustředění v Krkonoších, kde se věnujeme běhu na
lyžích. Jako každý rok po ukončení sezóny na vodě probíhá kondiční
příprava na další rok – běžecké a plavecké tréninky a tréninky v tělocvičně ZŠ, vždy v úterý a pátek od 17:00 hodin. Zde nás mohou
kontaktovat noví zájemci o rychlostní kanoistiku. Přivítáme zejména děti ve věku 9 - 12 let se zájmem o všestranný tělesný rozvoj.
Naši činnost mohou příznivci a potenciální zájemci blíže sledovat na
facebookové stránce Kanoistika Předměřice, kde získají i kontakty
na trenéry.
V letošním roce jsme opět zlepšili materiální vybavení oddílu nákupem nových lodí, deblkajaku a minikajaku pro benjamínky, a provedli další stavební úpravy na loděnici. V nich chceme pokračovat
i v dalším roce. Rychlostní kanoistika je nákladný sport a činnost
oddílu by nebyla možná bez stabilní a dlouhodobé finanční a materiální podpory Obecního úřadu v Předměřicích nad Labem. Do
rozpočtu oddílu přispěl i Obecní úřad v Lochenicích a materiálně nás
podpořila společnost Ekoizol V&V. Všem tímto velmi děkujeme.
Václav Prokop

SHRNUTÍ ČINNOSTI ODDÍLU TJ SOKOL
DRAČÍ LODĚ PŘEDMĚŘICE NAD LABEM V ROCE 2019
Vážení spoluobčané, oddíl DRAČÍCH LODÍ, jehož členskou základnu
tvoří takřka 40 aktivních závodníků a závodnic, vstoupil šestým rokem mezi elitu oddílů tohoto krásného kolektivního sportu. Stejně
jako v předchozích letech jsme se účastnili závodů Českého poháru.
Vrcholem sezóny pro naše „draky a dračice“ bylo Mistrovství ČR a
pro některé z nás i Mistrovství světa v Thajsku.
V pohárových závodech jsme opět patřili mezi elitní týmy České
republiky. Vyvrcholením sportovní sezóny pro většinu členů oddílu
byla účast na MČR DRAČÍCH LODÍ 2019 v Račicích. Snažili jsme se
zúročit tréninkovou přípravu i zkušenosti z pohárových závodů. Mistrovský závod jsme zahájili ziskem titulu Mistrů republiky v kategorii
Open muži na 10ti místné lodi (200 m) a ani další medailová umístění na sebe nenechala dlouho čekat. Rád bych vyzdvihl úspěch naší
juniorské posádky, která na MČR obsadila krásné třetí místo. Tímto
děkuji všem členům oddílu za vzornou reprezentaci.

Výrazným úspěchem našich několika závodníků byla účast na Mistrovství světa v Thajsku. Mezi světovou elitou se reprezentační
posádka umístila třikrát na šestém místě na různých tratích. Tím-
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to výkonem se potvrdil správný směr naší přípravy, kterou budeme
v nadcházející sezóně primárně směřovat k Mistrovství světa klubových posádek ve Francii.
I v letošním roce jsme přispěli svým dílem ke kulturnímu vyžití v naší
obci. V březnu jsme uspořádali 3. DRAČÍ PLES, který lze hodnotit, dle
zájmu, jako velmi úspěšný.
Jako předseda oddílu věřím, že náš oddíl přispívá ke sportovnímu
i kulturnímu vyžití v Předměřicích nad Labem a svými sportovními
výsledky ji hrdě reprezentuje.
Za oddíl DRAČÍCH LODÍ vám, vážení spoluobčané, přeji klidné prožití
vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2020.
Karel Bareš
Předseda oddílu TJ Sokol DRAČÍ LODĚ Předměřice nad Labem

TJ SOKOL PŘEDMĚŘICE – FLORBAL

Florbalový oddíl se po letech hojnosti musel pro sezónu 2019/2020
poněkud uskromnit. Do sezóny jsme v září nastoupili bez dvou týmů
startujících v ligových soutěžích v předchozích letech. Po vynikajícím
výsledku ligových žen, které skončily v sezóně 2018/2019 na skvělém druhém místě ve 2. lize, se tento tým pro sezónu 2019/2020
nedohodl na určité koncepci a vizi, některé hráčky dostaly nabídku
od týmů hrajících vyšší soutěže a tým žen se tak pro letošní sezónu
do ligové soutěže nepřihlásil.
Podobný osud čekal také kategorii dorostu. Dorostenci po dvě minulé sezóny hráli 1. dorosteneckou ligu ve spojeném týmu se Sionem
HK, který stejně jako naši dorostenci neměl dostatečnou hráčskou
základu pro sestavení samostatného soutěžního týmu. Po skončení
sezóny 2018/2019 však došlo k ukončení této spolupráce a my jsme
se rozhodli pro ostaršení našich dorostenců a jejich zařazení do kategorie juniorů. Kategorii dorostu jsme tedy pro sezónu 2019/ 2020
do soutěže nepřihlásili.
Vše ostatní zůstává ve florbalovém oddíle FbC Sokol Předměřice při
„starém“. Naši nejmladší florbalisté jsou již tradičně v kategorii přípravek, kde se tito předškoláci či čerství školáci seznamují se základy
florbalu, ale především se těší z pohybu a rozvoje svých všeobec-

ných sportovních dovedností. Kvalitní florbalová základna je pro nás
velice důležitá. Jsme oddílem, který své další kategorie staví především na vlastních odchovancích. Přípravky jsou tedy klíčovou kategorií, byť to na první pohled není patrné, jelikož tito mladí sportovci
na své ligové a turnajové starty teprve čekají.
Elévové jsou nejmladší soutěžní kategorií, která náš oddíl reprezentuje v soutěžích pořádaných Českým florbalem. Elévové se kromě
ligových soutěží účastní také dalších neligových turnajů. Kategorie
elévů hraje své první zápasy pod dohledem rozhodčích i fanoušků
a zažívají tak pravou zápasovou atmosféru, a to je v této kategorii
velice důležité. Ligové soutěže se v elévech nehrají na počet vstřelených branek, ale pro radost ze hry a postupné osvojení všech florbalových pravidel.
Další, již o poznání zkušenější, je kategorie mladších žáků. Sice ani
tato kategorie nehraje své soutěže na ligové body a tabulky, ale
„pouze“ pro radost, nicméně je zde již patrná rivalita na hřišti a větší
odpovědnost za hru jako takovou. Také mladší žáci se účastní dalších
turnajů mimo svoji ligovou soutěž. Například již tradičně se na konci
sezóny vydávají do Liberce na turnaj Salming Nisa Open a také na
Open Air Dobruška. Tento nevšední turnaj pod širým nebem získává
každým rokem na své popularitě, protože je zde k vidění opravdu
skvělý florbal týmů z celé ČR. Mladší žáci se na začátku sezóny zúčastnili také Junior Sokol Cupu v Pardubicích.
Kategorie starších žáků zažila poměrně rozpačitou sezónu 2018–
2019. Tým starších žáků se v této sezóně poměrně těžko srovnával
s přechodem na velké hřiště a pětkový florbal. V kategorii starších
žáků již máme vše jako ve velkém florbalu, tedy výsledky, tabulky,
kanadské bodování, play-off atd. Dle zápasových výsledků se týmy
posouvají ve výkonnostních koších. Naši starší žáci se v uplynulé sezóně ve výkonnostních koších propadali a jejich propad skončil až
v pátém koši, kde svoji sezónu také zakončili. Nutno podotknout, že
z celého týmu starších žáků byli pouze dva hráči, kteří měli v této
kategorii zkušenosti z předchozí sezóny, zbytek týmu pak byl složen
z nováčků pětkového florbalu. Kluci rozhodně nehráli špatný florbal,
ale nedařilo se udržet konstantní výkonnost. V září pak nastoupil
tým starších žáků do nové sezóny doplněný o několik hráčů z mladších kategorií. Tento tým v září vyrazil na předligový turnaj Junior
Sokol Cup v Pardubicích. Tento startovací turnaj před zahájením
sezóny naznačil, že se kluci poučili z minulé sezóny a přece jen se
poněkud vyhráli na velkém hřišti. Na tomto turnaji obsadili skvělé
druhé místo, když nestačili ve finále pouze na pořádající tým Sokola
Pardubice. S očekáváním pak tým starších žáků nastoupil k prvním
zápasům v pátém koši 1. ligového kola. Pátý koš starší žáci s přehledem vyhráli a postoupili do čtvrtého koše. Další ligový turnaj, opět
bez porážky, nás posunul do koše třetího a stejný scénář se opakoval
také při postupu do druhého koše, což byl již skvělý výsledek, jelikož
tým postoupil mezi 10 nejlepších týmů v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Spanilá jízda starších žáků ovšem nekončila a opět
bez porážky zvládli zápasy ve druhém výkonnostním koši a probojovali se do prvního koše, tedy mezi nejlepších pět týmů z obou krajů.
Až v prvním koši naši borci poznali hořkost porážky a vrátili se zpět
o stupeň níže, tedy do druhého koše, což je pro nás opravdu skvělý
výkon. Šňůra 16 výher ze 16 zápasů na cestě do prvního koše byla
naprosto úchvatná.
Junioři zakončili sezónu 2018/2019 ve 2. lize na velice příjemném
5. místě se ztrátou pouhých dvou bodů na třetí příčku celkové tabulky. Novou sezónu 2019/2020 jsme v juniorech očekávali o poznání
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náročnější než tu minulou. Už jen z toho důvodu, že v týmu je velká
část našich dorostenců. Máme tedy velice mladý juniorský tým, který především získává zkušenosti v druhé nejvyšší kategorii. Herně
se tým zatím hledá, ale přesto věříme, že dílčí úspěchy se dostaví
a kluci získají velké herní zkušenosti. V týmu jsou i dva hráči, kteří dorost zcela přeskočili a ze starších žáků nastupují v další sezóně
hned v juniorském týmu.
Muži do svého týmu v druhé polovině sezóny 2018/2019 úspěšně
zapracovali několik juniorů. Tým mužů v konečném pořadí obsadil
8. místo z 12 týmů v Královéhradecké lize mužů. Do nové sezóny
muži nevstoupili zrovna ideálně, když prozatím zvítězili pouze ve
dvou zápasech ze šesti. Pevně věříme, že tým má kvality na lepší
výsledky, že se postupně tyto výsledky dostaví a muži se posunou v
ligové tabulce k vyšším patrům.
I když ligový tým žen v Předměřicích momentálně nemáme, rozhodně jsme u nás o ženský florbal nepřišli. Již několik let máme nesoutěžní tým žen, který hraje florbal pro radost a dokazuje, že není
vždy nutné prát se o ligové body, ale je nutné mít radost ze hry jako
takové.
Předměřický florbal oslaví v roce 2020 své desáté narozeniny (registrace v Českém florbalu). Je zřejmé, že jsme ušli velký kus cesty.
Toto kulaté výročí by se nekonalo bez nezištné práce všech trenérů,
kteří se florbalu u nás věnují či věnovali. Všem za to patří velký dík.
Oddílu FbC Sokol Předměřice pak v budoucích letech přejeme další
florbalové úspěchy.
Zároveň bychom rádi pozvali všechny budoucí florbalové adepty na
naše tréninky, aby se přišli podívat na náš sport a využili také možnosti zatrénovat si s námi. Nepotřebujete nic kromě oblečení a bot
do tělocvičny. Vše ostatní vám rádi zapůjčíme. Tréninky přípravek,
elévů a mladších žáků jsou vždy v úterý a ve čtvrtek od 15:30 do
17:00 hodin.
Dne 31. 1. 2020 se v hostinci U Bajerů koná již 3. Florbalový ples
FbC Sokola Předměřice. Hudbu opět zajistí skvělý orchestr James
Band. Jste srdečně zváni!
Tým trenérů FbC Sokol Předměřice

DIVADELNÍ SOUBOR
Na jaře letošního roku jsme odehráli premiéru lechtivé komedie
Zážitek s. r. o. pod novým režijním vedením pana Aleše Nového.
Velkým překvapením pro nás byla též nečekaná účast samotného
autora hry pana Filipa Jana Zvolského. Byl velmi potěšen, že jsme si
k nastudování vybrali právě jeho dílo, které původně napsal ,,na
tělo“ známým pražským hercům, ale nikdy ještě nebylo nikde odehráno, takže i pro samotné dílo to byla Premiéra s velkým P. Je to
komedie opravdu dosti odvážná, obzvláště pro náš soubor, který se
doposud věnoval spíše pohádkám. Musím však konstatovat, že velká většina diváků se výborně bavila od začátku do konce, i když pro
pár jedinců to bylo opravdu ,,velké sousto“ a znechuceně opustili
sál ještě před přestávkou. Tuto hru jsme pak odehráli ještě ve Stěžerách, na Výšince u Trutnova a na Národní přehlídce Sokolských
divadel v Lázních Toušeni, kde reakce členů odborné poroty byla též
velmi rozdílná. Kritika na herecké výkony byla vesměs kladná, ale
k výběru hry měli někteří porotci velké výhrady.
Budeme se tedy snažit o rozvážnější výběr příští hry, abychom naše
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příznivce neodradili. Děkujeme vám za přízeň, za váš smích a potlesk, který nás povzbuzuje k další činnosti.
		

Za divadelní soubor – Stanislava Hrušková

ZVEME VÁS NA OBECNÍ PLES
V tomto našem příspěvku bychom Vás chtěli
srdečně pozvat na 11. Obecní ples, který se bude
konat v pátek 24. ledna 2020 od 20 hodin
v sále hostince U Bajerů.
K poslechu a tanci bude hrát opět Lyra club pod
vedením p. Jaroslava Perného.
Těšíme se na vás.
TJ SOKOL PŘEDMĚŘICE - NOHEJBAL
V roce 2019 směřovala hlavní činnost členů sekce nohejbalu TJ Sokol
Předměřice nad Labem ke sportovnímu vyžití v nohejbale se zaměřením na družstva trojic, protože se tak hraje v turnajích, kterých se
naši členové zúčastňují.
Pravidelně sportujeme v hale, a to vždy v úterý běžného týdne.
O termín pravidelných pátků jsme jako v předchozím roce z důvodu
velkého vytížení haly opět přišli.
27. října 2019 jsme opět uspořádali turnaj v nohejbalu s již tradičním názvem „Memoriál Pavla Mrkvičky“ v počtu osmi tříčlenných
družstev za účasti družstev z Hradce Králové a okolních obcí, např.
Smiřic, Rychnovka, Holohlav. Dle našeho názoru se turnaj vydařil.
Po dlouhé době jsme dokázali z našich členů vytvořit tři družstva.
V letních měsících, kdy je předměřická hala zavřená, se scházíme
a sportujeme na hřišti vedle předměřické haly.
Karel Polívka
PODĚKOVÁNÍ
Rok 2019 je téměř minulostí. Zda to byl pro TJ Sokol Předměřice n.
L. rok úspěšný, je především na osobním zvážení každého z nás. Jisté
je, že i v roce 2019 se opět hrálo divadlo, nohejbal, florbal, na Labi
byli k vidění kanoisté i dračí lodě. Nic z toho by se neudálo bez vás,
bez sportovců, členů divadelního spolku, trenérů, sponzorů, rodičů
a všech, kteří nás v našem snažení podporujete. Všem proto patří
velké poděkování.
Jménem TJ Sokol Předměřice nad Labem bych rád popřál všem krásné a poklidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2020 pevné
zdraví, štěstí a mnoho osobních i sportovních úspěchů.
		

Jan Kubec – starosta TJ Sokol Předměřice n. L.

TJ SLAVOJ - FOTBALOVÝ ROK 2019
Náš fotbalový oddíl TJ Slavoj Předměřice prožil opět jeden úspěšný
rok. Dařilo se téměř všem kategoriím, a co nám dělá největší radost,

TJ SLAVOJ PŘEDMĚŘICE ● Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
je opětovné rozšíření členské základny zejména u nejmladší generace. Podívejme se tedy na jednotlivé kategorie podrobněji.
Začněme oddílem mužů. Sezónu 2018/2019 1. B třídy krajského
přeboru jsme úspěšně zakončili na sedmém místě. Po letech boje
o záchranu to byla klidná sezóna s výbornými výkony, taková, jakou
si představujeme. Bohužel podzimní část sezóny 2019/2020 již tak
podařená nebyla. Vinou spousty zranění i několika odchodům do
fotbalového důchodu došlo ke zhoršení výkonů a tím i k propadu
na dvanácté místo tabulky. Pro jarní část sezóny nás tedy čeká opět
boj o záchranu. Při návratu naší marodky a podpoře mladých nadějí
z dorostu by to měl být splnitelný cíl.
Co nám vlévá spoustu optimizmu do našich plánů, to jsou výsledky
dorostu. Konečné deváté místo v Premier Steel Krajském přeboru za
ročník 2018/2019 a třetí místo po podzimu, to jsou výsledky, na kterých je možné stavět. Už dnes několik hráčů z týmu dorostu pravidelně nastupuje za tým mužů, což je velkým příslibem do budoucna.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané, zanedlouho přivítáme nový rok, proto si připomeňme činnost hasičského sboru za uplynulé období.
Výroční valná hromada
Poslední lednový pátek se v hasičské zbrojnici uskutečnila výroční
valná hromada našeho sboru. Pozvání přijali zástupci sborů z Nedělišť, Sendražic a z Lochenic. Ve zprávě o činnosti za rok 2018 byly
zhodnoceny výsledky na soutěžích v požárním sportu, činnost na
úseku prevence nebo organizace kulturních a společenských akcí.
V návrhu činnosti na rok 2019 pak byly stanoveny úkoly na úseku
prevence a spolupráce s obecním úřadem v oblasti požární ochrany.
Výlet do divadla
Naši nejmenší hasiči se v sobotu 9. února vypravili do divadla Drak
na pohádku Medová královna. Jednalo se o příběh holčičky, kterou
dědeček pošle do úlu pro med. Holčička se na své dobrodružné cestě za sladkým pokladem setkává s řadou překážek, učí se pokoře
a trpělivosti a dozvídá se, jak se včely rojí, čím se živí, co mají na
práci, jak spolu mluví a jak vzniká med.
Návštěva arény Laser Game
O týden později si starší děti zahrály úžasnou týmovou hru v aréně Laser Game v Hradci Králové. Nejdříve děti dostaly vesty a laserové zbraně. Následovalo seznámení s pravidly a hra mohla začít.
V aréně byla kromě osvětlených uliček dokonalá tma, hustá mlha,
děti překonávaly různé překážky a střílely po ostatních protihráčích.
V první hře bojovali všichni proti všem a potom se rozdělili do dvou
smíšených týmů. Na závěr si zahrálo družstvo děvčat proti chlapcům
a o několik bodů se podařilo vyhrát chlapeckému družstvu. Pro
všechny děti to byl velký zážitek.

Tým starších žáků hraje ve spojení s Hoříněvsí úspěšně krajský přebor. Sezónu 2018/2019 tým zakončil na devátém místě. Po podzimní
části letošní sezóny jsme na průběžném čtvrtém místě. V konkurenci
mnohem větších měst to je opět krásný úspěch. I u starších žáků je
několik výjimečných hráčů, kteří nastupují v kategorii dorostu.
Velkou radost prožíváme s mladšími žáky. Opět spojený tým s Hoříněvsí po podzimu vede skupinu krajského přeboru a B tým Předměřic je na průběžném druhém místě okresního přeboru. To je také
velký příslib do budoucna.
Oddíly mladších i starších přípravek se nám stále rozšiřují o nové
členy a tím nám roste členská základna. Účastí ve spojení se Slávií Hradec Králové dáváme lepším členům možnost růst v krajském
přeboru a začínající nebo méně talentovaní členové si pravidelně
zahrají v okresním přeboru.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří přispívají k rozvoji fotbalu v Předměřicích: trenérům, divákům (kéž by jich bylo více),
obci a všem vám, kteří se o fotbalové dění v Předměřicích zajímáte
a podporujete ho. Děkuji.
Ing. Jan Pumr

Prohlídka stanice HZS Hradec Králové
Ve čtvrtek 21. února se mladí hasiči a jejich rodiče vypravili na stanici Hasičského záchranného sboru do Hradce Králové. Děti si prohlédly nejmodernější hasičskou techniku a seznámily se s činností
profesionálních hasičů. Pro rodiče byla připravena přednáška na
téma Základy první pomoci.
Turnaj v bowlingu
V neděli 10. března jsme pro mladé hasiče uspořádali turnaj v bowlingu. Tato akce proběhla ve sportovní hale v Předměřicích nad Labem. Děti měly bojovného ducha, radovaly se z každého dobrého
hodu a podpořily tak výtečnou atmosféru celého turnaje. A i když
nějaká ta koule uvízla ve žlábku, všichni hráči si na závěr odnesli medaile a lízátka. V družstvu starších dětí 3. místo obsadil Lukáš Jaroš,
2. místo vybojovala Kateřina Arnoštová a zvítězil Jiří Arnošt. Z mladších dětí obsadila 3. místo Viktorie Růžičková, na 2. místě skončil
Tomáš Brandl a pohár za 1. místo si odnesla Anička Tomášková.
Výjezd jednotky
Dne 10. března v nočních hodinách byl jednotce vyhlášen poplach
k mimořádné události do ulice Růžová v Předměřicích nad Labem.
Vlivem silného větru došlo ke stržení části plechové krytiny na objektu č. p. 124. Různé části plechové krytiny byly spadlé na komunikacích v ulicích Růžová a Průmyslová. Jednotka provedla odstranění
střešní krytiny z komunikací, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Následně jednotka prováděla odstraňování spadlých větví z komunikací v katastru obce.
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Evakuace základní školy
Ve čtvrtek 21. března jsme společně s jednotkou SDH Lochenice uspořádali před místní základní školou program zaměřený na
požární ochranu. Žáci si nejdříve nacvičili evakuaci z budovy školy
v případě vzniku mimořádné události. Poté si děti prohlédly hasičskou techniku a mohly si také zastříkat z hasičské proudnice. Nechyběla přednáška na téma Základy první pomoci, která byla zaměřena
nejen na získání teoretických znalostí, ale i na osvojení manuálních
dovedností pro záchranu života.
Všechny děti do plavek
Příjemným zpestřením jarních dnů byl výlet mladých hasičů do bazénu ve Všestarech, který proběhl v sobotu 23. března. Každoročně
jezdí mladí hasiči do krytého bazénu, aby si zdokonalili své plavecké
schopnosti a naučili se nebát vody. Rodiče nám předali své ratolesti
v hasičské zbrojnici a mohli jsme vyrazit. Děti se vyřádily s plaveckými pomůckami a na skluzavce, užily si plavání, skákání do vody i potápění. Všichni unaveni, ale spokojeni jsme se společně vrátili domů.
Humanitární sbírka
V sobotu 13. dubna jsme v hasičské zbrojnici uspořádali humanitární sbírku. Spoluobčané mohli odevzdat veškeré oděvy, obuv, lůžkoviny, knihy a menší elektrospotřebiče. Vytříděný textil je rozesílán jako
materiální pomoc lidem v České republice, východní Evropě a v zemích třetího světa, zejména v Africe. Děkujeme všem, kteří přispěli
materiální pomocí. Díky této akci zároveň získaly pracovní příležitost
osoby znevýhodněné na trhu práce.
Sběr železného šrotu
V sobotu 27. dubna jsme v obci uspořádali sběr železného šrotu.
Současně proběhl svoz starého papíru a vysloužilých elektrospotřebičů. Železný šrot a starý papír byly odvezeny do firmy Napos
k dalšímu zpracování. Elektrospotřebiče byly následně roztříděny
a ve zpracovatelských zařízeních demontovány na jednotlivé komponenty. Součásti bez nebezpečných látek se drtí a třídí podle druhu
materiálu pro recyklaci. Zisk z této akce byl použit na hrazení nákladů spojených s organizací dětského dne a na nákup věcných cen do
soutěže Požární ochrana očima dětí.
Požární dozor
V úterý 30. dubna naše jednotka vyjížděla na písník, kde proběhla
kulturní akce spojená s pálením čarodějnic. Vzhledem k extrémnímu suchu a větrnému počasí ale došlo na některých místech v ČR
k plošnému zákazu rozdělávání ohňů. Situaci nakonec zachránil deštivý víkend. Vatra byla zapálena ve 20 hodin, jednotka po celou dobu
dohlížela na to, aby nedošlo ke vznícení travního porostu. Oheň by
uhašen až následující den v odpoledních hodinách.
Okrsková soutěž
Velkého úspěchu dosáhla naše družstva na okrskové soutěži v požárním sportu, která proběhla v sobotu 25. května v Sendražicích. Na
startovní listině bylo přihlášeno celkem 17 družstev, z toho 8 družstev dospělých a 9 družstev dětí. Výsledné časy byly započteny i do
soutěže „O pohár starosty obce“. Naše přípravka si odvezla 2 poháry za první místa, družstvo mladších dětí „A“ obsadilo druhé místo a družstvo „B“ vybojovalo 1. místo. Naše ženy v okrsku obsadily
2. místo, muži také nezklamali a přivezli alespoň pohár za 3. místo
v okrsku. Všem soutěžícím děkujeme za dosažené výsledky.
Soutěž v požárním sportu ve Smiřicích
V sobotu 1. června se naše děti vypravily do Smiřic, kde proběhl
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Memoriál Václava Kubína v požárním útoku. Do soutěže se přihlásilo
celkem 38 družstev, z toho 22 družstev dětí a 16 družstev dospělých. V silné konkurenci naše mladší děti „A“ s časem 25.38 obsadily
6. místo, družstvu „B“ čas 29.16 stačil na 7. místo. Naše přípravka
dosáhla času 33.72 a přivezla si medaile za 1. místo.
Hasičský den
Obecní park v Předměřicích nad Labem patřil ve dnech 7. a 8. června dětem. Páteční program byl zahájen lampionovým průvodem. Za
doprovodu mažoretek s dechovou hudbou a hasičskou technikou se
průvod vydal obcí. V obecním parku pak návštěvníci mohli zhlédnout ohňovou show. Program byl zakončen ohňostrojem. V sobotu
dopoledne byly pro děti připraveny různé soutěže, kde si vyzkoušely
své znalosti, dovednosti a odvahu. V zábavném pořadu se představil
kouzelník se svým uměním. Dalším bodem programu byla ukázka
zvířat ze záchranné stanice Jaroměř. Poté s novou sestavou vystoupily mažoretky SPV Předměřice. Následovala dětská diskotéka, kde
si všichni malí i velcí mohli zatančit. Na závěr proběhlo vyhodnocení
soutěže Požární ochrana očima dětí a slosování hlavních cen soutěže
Nebezpečí požáru a děti, kde vítěz obdržel vstupenku na let horkovzdušným balónem.

Mladí hasiči dostali nové vozidlo
V sobotu 8. června došlo v obecním parku také k předání nového
vozidla mladým hasičům. Po slavnostním proslovu a poděkování
sponzorům si děti převzaly od starosty sboru dětskou hasičskou
buginu. Následovala ukázka malých hasičů s výjezdem k zásahu
s novým vozidlem. Se stavbou tohoto vozidla jsme začali v roce
2017. Zpočátku jsme museli vyřešit celou konstrukci tak, aby vozidlo
bylo funkční a bezpečné. Vozidlo pohání čtyřdobý jednoválcový motor o obsahu 125 cm3 a výkonu 6,7 kW, převodovka je poloautomatická s třemi převodovými stupni a zpátečkou. Brzdy jsou kotoučové
kapalinové dvouokruhové, sedačky jsou opatřeny bezpečnostními
pásy. Vzhledem k tomu, že vozidlo budou využívat děti, je vybaveno
dálkovým ovládáním. Je možné omezit otáčky motoru na volnoběh,
popřípadě vypnout motor, nebo nezávisle na řidiči ovládat brzdový
pedál. Vozidlo má zabudovanou plastovou nádrž na vodu a samonasávací čerpadlo o výkonu 11,3 l/min. při tlaku 0,35 MPa. Součástí
vybavení jsou také hadice, savice, rozdělovač a proudnice. Maximální rychlost vozidla je 37 km/h a osádku tvoří řidič-strojník, velitel
a 2 hasiči. Samozřejmě nechybí majáky, siréna a blikačky. Tato bugina má všechny základní funkce jako cisternová automobilová stříkačka a je jediná v ČR v hasičském provedení. Buginu se nám podařilo dokončit právě v tomto roce, kdy naše hasičská Tatra 138 CAS-32
oslavila 50 let.

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Dětský den je v obci 20 let
V letošním roce tomu bylo právě 20 let, kdy jsme společně s TJ Sokol a Klubem vojenské historie uspořádali v obci první dětský den.
Možná si někteří z Vás ještě vzpomenou na tuto událost. Dětský den
se uskutečnil v sobotu 3. června 2000, první část proběhla v dopoledních hodinách na fotbalovém hřišti, kde byly pro děti připraveny
různé soutěže, zábavné atrakce nebo ukázky požárního útoku. Návštěvníci si mohli prohlédnout parní stříkačku, kterou nám zapůjčili dobrovolní hasiči z Opočna. V odpoledních hodinách pokračoval
dětský den u restaurace Cejnarka, kde proběhly ukázky hasičské
a vojenské techniky, děti soutěžily ve sportovních disciplínách a k
poslechu hrála hudební skupina Chřestýš. V té době nikdo z nás
netušil, že budeme dětem rozdávat radost 20 let.
V následujících třech letech proběhly dětské dny na bývalém sokolském hřišti v místě, kde dnes stojí sportovní hala. Zázemí nám
tady poskytla sokolská tělocvična, kde bylo občerstvení. Pro děti zde
probíhala různá představení. Na tomto hřišti byl také k vidění vzlet
horkovzdušného balónu.
Vzhledem k tomu, že v roce 2004 započaly na sokolském hřišti přípravné práce na stavbu sportovní haly, dětský den se přesunul k restauraci Cejnarka. V tomto roce jsme poprvé k dětskému dni přidali
lampionový průvod, který byl za doprovodu mažoretek a dechové
hudby zahájen v ulici Na Obci. U Cejnarky na závěr proběhl ohňostroj.
Z důvodu výstavby rodinného domu u Cejnarky se od roku 2006 dětský den přestěhoval na písník. Tento velký prostor jsme využívali na
ukázky zásahů hasičů s historickou i současnou technikou, pro děti
byly připraveny projížďky na motorových člunech, nechyběly ukázky
modelů letadel, vojenské techniky nebo seskok parašutistů. Od roku
2013 probíhá tato akce v obecním parku.
Na dětských dnech se vystřídala celá řada účinkujících, pozvání přijala Světlana Nálepková, se svým pořadem také vystoupil Václav Upír
Krejčí. Velkým zážitkem byly pro děti cvičené kachny, ukázky výcviku
služebních psů nebo agility. Dětem se líbily přednášky o zvířatech ze
záchranných stanic, ukázky s plazy nebo zážitkový program s kozami.
Neodmyslitelnou součástí dětských dní byla vystoupení mažoretek,
projížďky na koních, lanový park, ohňová show, ohňostroj nebo vědomostní soutěž „Nebezpečí požáru a děti“, kde návštěvníci odpovídali na otázky z oblasti požární prevence. Nesmíme zapomenout na
hudební a zábavné pořady jako například Vosa jede, Safari, Možná
přijde i kouzelník, Hawai, dětská diskotéka, balónková show, ukázky žonglování a další. Velký úspěch mělo vystoupení parkourové
skupiny Station 91, pořad klubu Vem Camara Capoeira nebo ukázka skateboardingu. Na dětských dnech se také vystřídala celá řada
atrakcí jako např. nafukovací hrady a skluzavky, kolotoče, houpačky,
dětský vláček, bumperball, pouťová střelnice, 3G trenažér a další.
V roce 2018 byla tato akce přejmenována na Hasičský den, abychom
neomezovali návštěvníky.
Děkujeme všem, kteří se během této doby podíleli na pořádání
a organizování dětského dne v naší obci. Chtěli bychom, aby tato
vzpomínka byla důstojným poděkováním a uznáním všem, kteří byli
ochotni pomoci dobré věci. Děkujeme všem sponzorům, kteří během této doby přispívali finanční částkou či věcným darem na uskutečnění dětských dní v naší obci. Děkujeme také všem zastupitelům
obce za pomoc a podporu při organizování této akce.

Vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí
V úterý 18. června proběhlo před základní školou vyhodnocení literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Tato soutěž
byla zaměřena na vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady
nedbalostního jednání, nepozornosti při manipulaci s ohněm apod.
Do soutěže se zapojili žáci místní základní školy a mladí hasiči. Starosta hasičského sboru Jan Medaš předal ocenění všem žákům, kteří
postoupili do okresního kola. Zde je umístění našich žáků v okresním
a krajském kole soutěže.
Okresní kolo – literární práce
Kategorie L1:

1. místo Kateřina Čapková
2. místo Stela Zběhlíková
3. místo Kateřina Dušková

Kategorie L2:

1. místo Nikol Balvínová
2. místo Prokop Hanzlík
3. místo Alena Strunová

Kategorie L3:

1. místo Vojtěch Ujec
2. místo Lucie Faltýnková

Okresní kolo – výtvarné práce
Kategorie M2:

3. místo Lukáš Branda

Kategorie ZŠ1:

1. místo Lenka Víznerová
2. místo Nela Šimáková

Kategorie ZŠ2:

1. místo Viktorie Kudrnová
2. místo Victor Cericov

Kategorie ZŠ3

1. místo Terezie Procházková
3. místo Natálie Petráčková

Kategorie ZŠ4

1. místo Aneta Machatá
2. místo Kristýna Hegedüsová
3. místo Lucie Faltýnková

Krajské kolo – literární práce
Kategorie L1:

2. místo Kateřina Dušková

Krajské kolo – výtvarné práce
Kategorie ZŠ3:

1. místo Aneta Machatá

Vítání prázdnin
V pátek 21. června jsme s mladými hasiči na hřišti pod nádražím
přivítali blížící se prázdniny. Pro děti byly připraveny různé disciplíny jako kop míčem na branku, házení míčků a kroužků na cíl nebo
stříkání z proudnice na plechovky. Jenom bazén s vířivkou chyběl,
protože nám počasí moc nepřálo. Současně zde proběhlo předání
cen mladým hasičům, kteří se zapojili do soutěže Požární ochrana
očima dětí. Všechny děti si zábavné odpoledne krásně užily a hurá
na prázdniny.
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Soutěž v požárním sportu v Nedělištích
Na další soutěž v požárním sportu jsme se vypravili v sobotu
22. června do Nedělišť. Naše družstva dětí a žen si opět rozšířila sbírku pohárů. Na startovní listině bylo přihlášeno celkem 27 družstev,
z toho 12 družstev dětí a 15 družstev dospělých. Silný vítr a nástřikové terče trochu prodloužily časy soutěžních družstev. Naše přípravka s časem 34.56 vteřin obsadila krásné 2. místo, vítězné družstvo
ze Sendražic mělo čas 34.53 vteřin. Naši mladší hasiči „A“ obsadili
3. místo, družstvo „B“ skončilo sedmé. Našim ženám se útok vydařil,
s časem 51.50 vteřin vybojovaly pohár za 2. místo.
Tropická charitativní pouť
Členové našeho sboru se v sobotu 13. července vypravili do České
Skalice, kde u vodní nádrže Rozkoš proběhl již 13. ročník Tropické
charitativní poutě. Pro děti i dospělé byl po celý den připraven bohatý program. Naši členové se podíleli na hasičské vodní fontáně,
kterou připravili společně s dalšími sbory dobrovolných hasičů. Výtěžek z této akce byl věnován Ústavu sociální péče v České Skalici
a dětem postiženým mozkovou obrnou.

se dvě zúčastnily kdysi hašení hořícího Národního divadla. Premiéru
tu měla také dětská hasičská bugina SDH Předměřice nad Labem,
která je jediná v ČR v hasičském provedení. Návštěvníci této akce
mohli zhlédnout několik ukázek zásahu mladých hasičů SDH Předměřice nad Labem s hasičskou buginou. Na závěr byly pro děti připraveny projížďky s hasičskou buginou po nábřeží.
Výjezdy jednotky
Během letních měsíců jednotka vyjížděla v obci k několika případům
na likvidaci nebezpečného hmyzu. Jednalo se především o vosy, které ohrožovaly obyvatele domů nebo návštěvníky kulturních a sportovních zařízení.
Brigáda v hasičské zbrojnici
V sobotu 7. září proběhla v hasičské zbrojnici brigáda. Proběhl úklid
celé zbrojnice, došlo na opravu kuchyňské linky, natřela se garážová
vrata a proběhla příprava hasičského vozidla na STK. Navečer jsme
všichni poseděli u selátka na rožni.
Soutěž v požárním sportu ve Všestarech
Další soutěž v požárním sportu proběhla v sobotu 14. září ve Všestarech. Do soutěže se přihlásilo 12 družstev dospělých a 10 družstev
dětí. Náš sbor zde reprezentovala 3 družstva dětí. Přípravka a mladší
děti si domů přivezly poháry za druhá místa, naše starší děti obsadily
krásné čtvrté místo.
Soutěž v požárním sportu v Plačicích
Mladí hasiči se v Plačicích rozloučili s letošní sezónou, v sobotu 21.
září zde proběhla soutěž pod názvem Plačický pohár. Soutěž byla
rozdělena na dvě části, dopoledne bylo vyhrazeno pro družstva dětí,
v odpoledních hodinách proběhla soutěž mužů a žen. Na startu se
vystřídalo celkem 10 družstev dětí. Naše družstvo přípravky vybojovalo medaile za první místo, mladší děti si přivezly pohár za třetí
místo. Děkujeme za dosažené výsledky v letošním roce a za vzornou
reprezentaci našeho sboru.

Hasičská Tatra oslavila 50 let
V letošním roce naše hasičská Tatra 138 CAS-32 oslavila 50 let.
U této příležitosti proběhla v sobotu 24. srpna u restaurace Cejnarka oslava. Ve slavnostním proslovu jsme si připomněli něco z její
historie. Tatra byla zakoupena našemu sboru v roce 1993. Každým
rokem vyjížděla k mnoha zásahům na pomoc lidem, kteří se ocitli
v krizové situaci, pomáhala zachránit majetek, podílela se na likvidaci následků po živelných pohromách, nebo doprovázela významné
kulturní a společenské akce. V roce 2001 se Tatra zúčastnila ojedinělé akce v dopravě vody pomocí automobilových cisteren. V bývalém
vojenském prostoru Ralsko byl vytvořen světový rekord v dálkové
dopravě vody na vzdálenost 47 km. I když jí za ty roky přibyly nějaké
ty vrásky, neztratila naprosto nic z toho, k čemu byla předurčena.
Popřáli jsme jí spoustu najetých kilometrů bez nehod, a aby všechny
výjezdy skončily šťastným návratem. Na závěr si Tatra sfoukla těch
50 svíček na dortu.
17. mezinárodní Nábřeží paromilů
Velkému zájmu dětí i dospělých se těšila dětská hasičská bugina
na 17. mezinárodním Nábřeží paromilů, které proběhlo v sobotu
31. srpna v Hradci Králové. Letošnímu, v pořadí již 17. Nábřeží paromilů, přálo i počasí, a tak se ve všech ohledech vydařilo. 70 vystavovatelů na něm představilo k plné spokojenosti návštěvníků několik
set exponátů. Hasičské sbory zde předvedly parní stříkačky, z nichž
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Výlet do Fajnparku
V sobotu 28. září jsme pro mladé hasiče připravili celodenní výlet
do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou. Po příjezdu do Fajnparku jsme
nasedli do vláčku, který nás provezl celým areálem. Během cesty
nám mávali motýli a muchomůrky, viděli jsme obrovskou kobylku
i dinosaury. Poté jsme zamířili do Hopsálkova, kde nás vítal obří nafukovací hrad a mnoho dalších atrakcí. Děti si vyzkoušely jumping
nebo skákací a běhací trampolíny. Pak jsme vyrazili na projížďku do
Safari, kde si každý mohl vyzkoušet jízdu autem po vyznačené trase.
Kousek dál na nás čekala vesmírná vozítka bez volantu a řídítek. Viděli jsme také klauna a Babu Jagu. Prošli jsme i naučné stezky, kde
jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Počasí bylo úžasné a děti
si výlet krásně užily.
Hasičské soustředění
Ve dnech 4. a 5. října si mladí hasiči dali sraz v hasičské zbrojnici, aby
si zopakovali disciplíny na Závod požárnické všestrannosti. Na této
dvoudenní akci se děti zaměřily na uzlování, střelbu ze vzduchovky,
překonání překážky po laně, zdravovědu a topografii. Odvezl se také
starý papír, který děti během roku nasbíraly. Večer si všichni zahráli
různé hry a pak přenocovali v klubovně.
Závod požárnické všestrannosti
V sobotu 12. října se naši mladí hasiči zúčastnili jednoho z nejnáročnějších závodů sezóny, který proběhl v Hoříněvsi. Závod požárnické

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
všestrannosti oproti jiným prověřil jejich rychlost a fyzickou kondici,
také schopnost spolupracovat v týmu, celou řadu teoretických znalostí od topografických značek přes zdravovědu, orientaci na mapě
až po signalizaci a v neposlední řadě také zručnost při vázání uzlů či
střelbě ze vzduchovky. Naše družstvo mladších dětí se umístilo na
20. místě ze 40 přihlášených, starší děti obsadily 20. místo z 23 družstev. Vzhledem k tomu, že pro mnohé mladé hasiče to byla s tímto
závodem první zkušenost, jsme s výsledkem spokojeni.

vahou. Sraz byl v hasičské zbrojnici, kde děti dostaly svítící tyčinky,
aby se nám ve tmě neztratily. Na dětech se ještě vyřádily naše vizážistky a výprava mohla začít. Na stezce byly připraveny různé nástrahy, překážky a překvapení. Děti narazily na obří pavučinu s jeho obyvatelem, na cestě prý potkaly i chlupatého hada a ti nejodvážnější si
mohli u kostlivce vyzvednout malou odměnu.
Vzpomínka na válečné veterány
V neděli 10. listopadu uspořádal Klub vojenské historie v obci vzpomínkovou akci u příležitosti Dne válečných veteránů. Den válečných
veteránů si připomínají nejen pamětníci druhé světové války, ale
i všichni čeští váleční veteráni, kteří se zúčastnili válečných operací
při zahraničních misích naší armády. Součástí celé akce byl i pochod
historických jednotek obcí. Naše jednotka prováděla v obci řízení
dopravy a dohlížela na bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Kontroly komínů
V rámci požární prevence proběhly v obci dvě akce zaměřené na
kontroly komínů. Kontroly komínů a spalinových cest jsou bohužel stále podceňované. V důsledku toho dochází v ČR každoročně
k mnoha požárům, a dokonce i ztrátám na životech. Čištění spalinových cest je jedním z nejdůležitějších preventivních úkolů zabraňujících možným otravám oxidem uhelnatým. Při kontrolách v obci byla
nejčastější závadou u spotřebičů na plynná paliva neprůchodnost
kondenzátní jímky. V několika případech bylo zjištěno, že u spotřebičů na tuhá paliva pravděpodobně docházelo ke spalování vlhkého
dřeva, což mělo za následek zadehtování komínu.

Ukázka hasičské buginy ve Smiřicích
V sobotu 19. října se naši mladí hasiči vypravili s buginou do Smiřic.
Místním dobrovolným hasičům bylo slavnostně předáno hasičské
vozidlo Tatra 815 CAS. Novému vozidlu požehnala farářka Církve
československé husitské ve Smiřicích Mgr. Alena Fabiánová. Slavnosti se zúčastnili hasiči z partnerského polského města Boguszów-Gorce, zástupci jednotek SDH z Libřic, Habřiny, Holohlav a Předměřic nad Labem, profesionální hasiči z Jaroměře a také zástupci SDH
z Raspenavy v Libereckém okrese. Naši mladí hasiči zde předvedli
ukázku zásahu s hasičskou buginou.
Školení vedoucích mládeže
Ve dnech 18. – 20. října proběhlo v Ruprechticích školení vedoucích mladých hasičů z okresu Hradec králové. Jednalo se o školení,
na kterém vedoucí mládeže získali potřebnou kvalifikaci pro výkon
této funkce. Náplní bylo nejen teoretické a praktické seznámení se
směrnicemi hry Plamen, plněním úkolů celoroční činnosti, ale také
školení z psychologie, pedagogiky a zdravovědy. Všichni zástupci našeho sboru prokázali svoji odbornost úspěšným splněním závěrečné
zkoušky a ziskem Osvědčení o získání kvalifikace vedoucího mládeže.
Dlabání dýní
Letošní dýňování jsme uspořádali ve středu 23. října v hasičské
zbrojnici. Připravili jsme pomůcky a mladí hasiči se s chutí pustili
do dlabání. Vyčistit dýně a zbavit je semínek se slizkou dužinou byla
brnkačka, zejména když většinu dětí bavilo hrabat se v jejich útrobách. Přenést své představy na vydlabanou dýni, to už byl oříšek.
Fantazie ale nikomu nescházela, a tak pod rukama našich umělců
vznikly krásné příšerky.
Noční stezka odvahy
V pátek 1. listopadu si mladí hasiči vyzkoušeli, jak jsou na tom s od-

Lezecká stěna
V neděli 17. listopadu jsme pro mladé hasiče připravili netradiční
odpoledne. V rámci tělesné přípravy děti navštívily lezeckou stěnu
v Hradci Králové, kde si vyzkoušely lezení na umělé stěně pod dohledem instruktora. Bylo to něco nového proti klasickému tělocviku,
děti zažily chvíle napětí, ale i radost z překonané cesty k vrcholu.
Dětem se také líbil bouldering, což je druh lezení v malých výškách
bez lana. Padá se na vysokou žíněnku.
Mikulášská nadílka
I v letošním roce zavítal do hasičské zbrojnice Mikuláš se svou družinou, aby přinesl dětem nějaké dárky. Čerti se sice snažili, děti ale
měly pro strach uděláno a rychle se pustily do písniček a básniček. I
když těm nejmenším nějaké ty slzičky ukáply, nakonec všechno dobře dopadlo a Mikuláš všechny obdaroval balíčkem plným dobrot.
Vánoční besídka
Neodmyslitelnou akcí na závěr roku byla vánoční besídka, kde si děti
mohly přiblížit vánoční svátky a s nimi spojené tradice. V sobotní
podvečer už na ně čekala svátečně vyzdobená klubovna se spoustou
svíček, které ještě umocnily kouzelnou atmosféru. Pod rozsvíceným
stromečkem si nejdříve každý našel malý dárek. Potom si děti vyráběly papírové vánoční stromečky, pouštěly lodičky ze skořápek
ořechů, tancovaly, zpívaly vánoční koledy a hrály různé hry. Na závěr
jsme si popřáli krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce.
Na závěr bych chtěl poděkovat obecnímu zastupitelstvu za spolupráci a sponzorům za podporu. Jménem hasičského sboru vám přeji
hezké a klidné Vánoce, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti.
Jan Medaš
starosta Sboru dobrovolných hasičů v Předměřicích nad Labem
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SPORT PRO VŠECHNY PŘEDMĚŘICE ● TOM NEZMAŘI ● SENIOŘI
SPORT PRO VŠECHNY PŘEDMĚŘICE NAD LABEM
10 let – ano, tak dlouho již fungujeme pod tímto názvem.

Dále si s námi můžete přijít zacvičit kondiční cvičení, a to každé pondělí od 19:30 h do 20:30 h pod vedením Petry Chmelíkové a každou středu od 19:00 h do 20:00 h pod vedením neméně zkušené
lektorky Terezy Hronkové. Tyto hodiny jsou zaměřeny na komplexní
posílení a zpevnění svalů celého těla, správné držení těla a celkovou
fyzickou kondici. Ke cvičení využíváme především vlastní tělo, dále
gumičky, overboly, bosu, stepy i zátěže. Do hodin zařazujeme kruhový trénink, HIIT i tabatu, aby každá hodina byla jiná a zajímavá. Nově
jsme zakoupili dvě menší trampolínky a pilates kruhy, které využíváme při již zmíněném kruhovém tréninku. Každá hodina začíná úvodním zahřátím a končí závěrečným strečinkem. V uvedených časech
nás najdete v tělocvičně Základní školy Předměřice nad Labem.
Za AE a KC Petra Chmelíková

Zakládajícími členkami byly Petra Chmelíková, Klára Škvrnová (nyní
Pištová) a Lenka Fišerová. Za 10 let se toho uspořádalo hodně, Sportem Pro Všechny prošlo mnoho dětí i dospělých. Začátky nebyly
lehké, ale my jsme se nedali, postupně jsme nakoupili náčiní, po té
i nářadí. To využívá především žactvo a rodiče a děti. O to víc mě
mrzí, když dochází k jeho ničení. Někteří nemají ani tolik slušnosti,
aby nám oznámili, že si nářadí berou na týden z tělocvičny. To jsou ty
trošku smutnější věci, se kterými bojujeme, ale nedáme se.
V naší činnosti však převažují chvíle radostné. Stále máme v průměru 200 členů, což nás velice těší. To vy, členové, chodíte s novinkami, co byste chtěli vyzkoušet či změnit a my jsme za to rádi. Naše
předsedkyně Lenka Fišerová převzala 4. 12. 2019 ocenění od KASPV
(Krajská Asociace sport pro všechny) za „Dlouholetou cvičitelskou
a funkcionářskou práci v oblasti dobrovolné tělovýchovy“.

Na závěr bych ráda poděkovala všem cvičitelům a trenérům za jejich
činnost a obětavost pro SPV: Petře Chmelíkové, Tereze Hronkové,
Editě Huškové Veselé, Lence Kostkanové, Kristě Bachmanové, Andree Krejčíkové, Karolíně Oczadlé, Michalu Archlebovi a Tomáši Mikoláškovi. Vážení kolegové a spolubojovníci – DĚKUJI!!!
Za SPV Předměřice n.L. – Lenka Fišerová

TOM NEZMAŘI PŘEDMĚŘICE
Letošní tábor se uskutečnil nedaleko Telče na tábořišti A-TOMu
v Dobré Vodě. 20 účastníků ocenilo zejména velké prostory pod
střechou a rozsáhlé venkovní plochy pro sportovní vyžití. Počasí nám
celkem přálo, první týden bylo horko, ve druhém týdnu jsme zažili
několik bouřek. V kopcovitém terénu Vysočiny jsme ujeli více než
300 km na kole.

Tento školní rok jsme se rozhodli slavit kulatiny. A to po celý rok. Každý měsíc probíhá nějaká akce, některé jsou pro veřejnost, jiné pouze
pro členy. Už nyní se můžete těšit na Vánoční akademii mažoretek
12. 12 2019 v hale nebo na dětský karneval 14. 3. 2020 v hostinci
U Bajerů.
Již na konci školního roku jsme uspořádali pro žactvo a rodiče s dětmi tajný výlet. Ráno jsme odjeli vlakem a podle cílové stanice jsme
zjistili, že jsme v Chlumci nad Cidlinou. A před námi Fajn park. Jupííí.
Rozdělili jsme se do tří skupin a celý den si parádně užili.
Mažoretky pilně trénovaly a zúčastnily se několika závodů. Ze všech
přivezly jedno ze tří medailových míst, což je opravdu úspěch a pro
nás cvičitele a trenéry ohromná odměna!
Od září opět cvičíme v našich obvyklých hodinách, přijďte vyzkoušet
i VY !!! Více se také dozvíte na našich webovkách www.spvpnl.estranky.cz nebo mailu spvpnl@email.cz

Aerobik a kondiční cvičení
Ženy, dívky, slečny, přidejte se k nám a přijďte si zacvičit. Každé pondělí od 18:30 h do 19:30 h cvičíme aerobik pod vedením zkušené
lektorky Edity Veselé Huškové. Hodiny jsou zaměřeny tanečně a ke
zpestření hodin jsou využívány při cvičení bosu nebo i stepy. Hodina
začíná zahřátím, následuje aerobní sestava a končí strečinkem.
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Kromě cykloturistiky se do programu vešly táborové hry, turistický
závod, cyklistická časovka jednotlivců, koupání v blízkém rybníku,
návštěva muzea cukru v Dačicích, návštěva podzemí v Telči a Slavonicích, střelba ze vzduchovky a dvakrát táborák s opékáním buřtů
a zpíváním při kytaře.
Ing. Luboš Podlipný – vedoucí oddílu

ZPRÁVA O ČINNOSTI NAŠICH SENIORŮ
Většina lidí, kteří ještě nedosáhli seniorského věku, si myslí, že ti
starší si stále jenom stěžují. Ne, že by to tak v některých případech
nebylo, ale i oni byli mladí a mají určité zkušenosti a znalosti. Většinou jim však schází společenská komunikace a porozumění. Ne-

SENIOŘI ● KLUB VOJENSKÉ HISTORIE
chtějí myslet jen na své problémy a nemoci. Od roku 2005 se proto
rádi scházejí v Základní organizaci SENIOŘI ČR, z.s. Předměřice nad
Labem. Každým rokem přibývají noví zájemci, protože úroveň schůzek je vysoká a zajímavá. Velká účast na divadelních představeních
všech forem od baletu přes muzikály a divadelní klasiku to jen potvrzuje. Nejen v Hradci Králové, ale i v Jaroměři, Smiřicích, Pardubicích a v Praze je ke vší spokojenosti připravuje paní Šandová a celá
kulturní komise organizace.

DISKRIMINACE V MHD
Také jezdíte z druhého pásma autobusy MHD do Hradce Králové z
Lochenic a Předměřic? Zamýšleli jste se někdy nad tímto systémem
MHD? Proč senioři, ale i ostatní cestující musí nastupovat do autobusu po celý den na všech zastávkách druhého pásma jen předními
dveřmi? Jsme snad nějací jiní lidé než cestující ve městě Hradec Králové? Toto nepochopitelné zavedení DP zdržuje nastupování zvláště
v ranních hodinách, kdy nastupují hlavně studenti a pracující, nevyjímaje seniory, kteří se musí s holemi a s berlemi protlačit celým autobusem, přičemž si mohou způsobit i vážná zranění. Při takovémto
zdržujícím nařízení je pak jízdní řád DP MHK celkem zbytečný, obzvláště pak při opožděném příjezdu do přestupních stanic ve městě
Hradec Králové. Mají snad i jiná města takováto omezující nařízení?
Zdenka Staňková – občanka Předměřic nad Labem

KLUB VOJENSKÉ HISTORIE PŘEDMĚŘICE N.L., Z.S.
Klub vojenské historie Předměřice nad Labem, z.s. sdružující zájemce o vojenskou historii od roku 1757 do roku 1945, se také v letošním roce zúčastnili několika významných vzpomínkových a prezentačních akcí po celé České republice.
Také se říká „Ve zdravém těle zdravý duch“. To platí v případě Letních
sportovních her v Borohrádku a Zimních sportovních her v Nové
Pace. Každý účastník si podle svých možností vybere disciplínu, ve
které soutěží ze všech sil. Proto také naši členové přivezou několik
medailí a ocenění navzdory svým bolavým kloubům. Jiní zájemci se
účastní soutěže o Putovní pohár v bowlingu v místní sportovní hale.
Je to pěkná tradice, která se koná vždy na jaře a na podzim. Na bowlingové soutěže se jezdí i do Borohrádku, kde pan Miloslav Mareš
obsadil 1. místo. Další forma cvičení probíhá v hale pod vedením
paní Zdeňky Jarošové. Jde o rozhýbaní těla různými cviky. Někdy těžko i velmi těžko.
Ti, co mají rádi výlety, se účastnili několika zájezdů. V Kuníně - Novém Jíčíně si prohlédli zámek a Muzeum klobouků známé značky
TONAK. Také navštívili expozici vojenského generála Laudona. Výlet
do Poniklé, Harrachova a Jilemnice proběhl s prohlídkou zámku a
Krkonošského muzea. Ve sklářské dílně všichni obdivovali křehké výrobky jilemnických sklářů a zájemci si je mohli také nakoupit. Zájezd
do kostela v Neratově v Orlických horách na zpívání paní Bissové
s doprovodem pana Hubáčka zaujal všechny přítomné. Také adventní trhy v Drážďanech, které se konají v listopadu, našly své příznivce.
Součástí výletu byla prohlídka města s odborným výkladem. V prosinci proběhla návštěva předvánoční Prahy s návštěvou Vánočních
trhů a odpoledního představení Český Betlém v divadle Palace.

Členové sekce věnující se období prusko-rakouské války v roce 1866
se zúčastnili vzpomínkových akcí v Josefově, Hořiněvsi, Prachově
a stěžejní akce na Chlumu. Ve spolupráci s Komitétem pro udržování
památek z války roku 1866 se náš klub podílel na obnově pomníku
v obci Lípa, k jehož slavnostnímu znovuodhalení došlo dne 15. září
2019. Tento pomník je z našeho pohledu obzvláště významný, neboť
na jeho místě jsou pochováni dva důstojníci z pruského gardového
granátnického pluku císaře Františka č. 2, jehož třetí střelecký prapor
naši členové v rámci vzpomínkových akcí na rok 1866 představují.
Velice aktivně vystupuje v rámci klubu i sekce americké armády
z období II. světové války, jejíž členové se zúčastňují převážně akcí
připomínajících její ukončení na území západních Čech. Prezentací
dobové vojenské techniky, výstroje, výzbroje a dobového způsobu
života se tak naši členové zúčastnili každoročních akcí v Plzni či Lešanech a akce na téma „Normandie 1944“ v obci Vesec.
Tradiční akci pak pořádal náš klub dne 10. listopadu 2019 v Předměřicích nad Labem u příležitosti Dne válečných veteránů. Tento den
jsme si zde poprvé připomněli v r. 2000, přičemž tradice konání této
vzpomínkové akce spočívající v pochodu všech zúčastněných historických jednotek obcí a konání pietních aktů u zdejších pomníků je
nepřetržitě zachována dodnes.

Co ještě tento rok proběhlo? Program ke Dni matek v MŠ Předměřice n. L., oslava MDŽ v kině Centrál v Hradci Králové, přednáška
„Senior bez nehod“ s promítáním, předávání I.C.E. karet – výborná
pomoc při záchranné činnosti, předprázdninové grilování v restauraci Cejnarka, oslava Dne seniorů na Pivovarském náměstí v Hradci
Králové, projednávání dalších plánů na rok 2020. Je stále co dělat.
Naše Základní organizace SENIOŘI ČR z.s. Předměřice nad Labem
přeje všem hodně zdraví a dobré nálady do roku 2020.
Eva Hušková
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TOM Nezmaři Předměřice nad Labem

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů

Mateřská škola Předměřice nad Labem

Dračí lodě – TJ Sokol Předměřice nad Labem

předměřický zpravodaj

Klub vojenské historie

Senioři
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