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Milí spoluobčané,

pravidelně na konci roku vás informujeme o dění v obci,  
o aktivitách, investicích a hodnotíme uplynulý rok. Přestože 
letošní rok pro nás nebyl lehký, snažili jsme se to, co jsme 
si naplánovali, realizovat. Dovolte mi, abych shrnula, co se  
u nás v obci v letošním roce událo a vybudovalo.

Na jaře letošního roku se nám podařilo dokončit dostavbu kana-
lizace v obci i prodloužení vodovodu v lokalitě Na Obci. Dostavbu 
kanalizace zkomplikovala a zdržela oprava havarijního stavu dešťo-
vé kanalizace, proto finální asfaltový povrch byl položen až v měsíci 
květnu. 

V minulém roce jsem vás informovala o plánech obce postupně 
zmodernizovat celou základní školu a o přípravě II. etapy moder-
nizace interiéru ZŠ – tělocvična, šatny – stavební úpravy stávajícího 
stavu. Rekonstrukci této části budovy v červnu zahájil vítěz výběro-
vého řízení, firma REDOMO, a.s., Hradec Králové. Náklady na stavbu 
činí 16 554 823,- Kč včetně DPH. Přestože jsme počítali s tím, že ce-
lou stavbu uhradí obec ze svých zdrojů, naskytla se možnost požádat 
o dotaci z Ministerstva financí z programu Podpory rozvoje a obno-
vy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti 
obcí. Žádost byla kladně vyřízena a obci byla přidělena dotace ve 
výši 14 899 340,-Kč. Stavba jde v tuto chvíli do finále a začátkem 
příštího roku budou probíhat dokončující práce týkající se vybavení 
zrekonstruovaných prostor.

Z dalších větších plánů, které se chystají a získávají již reálnou po-
dobu a s kterými se počítá, je sportovní areál Slavoje, na který již 
existuje studie. Zastupitelstvo obce na svém zářijovém zasedání 
schválilo zadání projektové dokumentace pod názvem „Sportovní 
areál Předměřice nad Labem“. Obec se opět bude snažit získat na 
tuto akci dotaci, což by pomohlo ušetřit finanční prostředky pro dal-
ší plánovanou III. etapu modernizace základní školy, která je ve fázi 
příprav studie a projektu.

V letošním roce jsme se zaměřili na opravu a údržbu sportovní haly. 
Byla provedena oprava podlahy, která byla již poničena. Byla prove-
dena rekonstrukce osvětlení stropu v hale, které již nevyhovovalo,  
a oprava šaten zdevastovaných návštěvníky.

Ostatní činnosti v obci měly spíše charakter oprav a údržby. Čisti-
ly se ručně i mechanicky stoky v lokalitě Na Obci, probíhalo kácení  
a prořezy suchých stromů. V lokalitě Na Obci, kde probíhala dostav-
ba kanalizace a prodloužení vodovodu, byly doplněny lampy veřej-
ného osvětlení a podél cesty byly vysázeny stromy.   
 
Plány na rok 2021

Rada obce navrhla pro rok 2021 rozpočet prozatím přebytkový  
s celkovými příjmy 29 674 903,- Kč, výdaji celkem 25 067 720,- Kč 
a saldem příjmů a výdajů ve výši 4 607 183,- Kč s tím, že investice 
na rok 2021 je zařazena zatím pouze jedna. Tou je „Chodník podél 
trati Předměřice nad Labem“, na jehož stavbu proběhlo již výběrové 
řízení. Z technických důvodů však byla stavba odložena na jaro příš-
tího roku. Další investice budou do rozpočtu zařazeny úpravou na 
základě výsledků výběrových řízení.  

Návrh rozpočtu a informace o předpokládaném výsledku hospoda-
ření obce k 31.12.2020 jsou zveřejněny na úřední desce u obecního 
úřadu a zároveň na úřední elektronické desce umístěné na webo-
vých stránkách obce – www.predmericenl.cz. Zveřejněn je i rozpo-
čet Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Labem. Zastu-
pitelstvo obce bude navržené rozpočty schvalovat na prosincovém 
zasedání zastupitelstva.

O investičních prioritách jsem vás již informovala v úvodu, ale plánu-
jeme ještě provést úpravy na budově a v interiéru tzv. „Staré školy“, 
což je budova čp. 123. Pro rozvoj sportu v obci a pro sportovní vyžití 
všech občanů různých věkových kategorií bychom rádi zrenovovali 
stará sportoviště v obci. 

Plánuje se také výsadba zeleně v obci. V loňském roce jsem vás in-
formovala o zadání projektu na rozvoj sídelní zeleně v obci. Krajinář-
ský architekt provede analýzu stávajícího stavu, na jejímž základě 
bude navržen rozvoj zeleně tak, aby jednotlivé stávající plochy byly 
provázané a aby výsadba probíhala po etapách. Také tento projekt 
byl přesunut do plánu příštího roku.   

Dopravní situace v obci je historický problém

Žiji v Předměřicích od narození, takže velmi dobře vím, jak to kdy  
v naší obci vypadalo, jak se obec rozvíjela. Ale nikdy nebyla jiná než 
průmyslová a průjezdná. Nikdy to nebyla vesnička klidná středisko-
vá. Žijeme v místě s průmyslovými areály, železniční dráhou a stále 
narůstající těžkou a osobní dopravou.

Žít v současné době u hlavní situace je opravdu velmi nepříjemné  
a obtěžující. Rapidní nárůst nákladní dopravy způsobila hlavně stav-
ba dálnice, takže si užijeme jak prachu, tak i bláta, podle počasí. Pro-
blémem jsou i osobní auta, která si přes naši obec zkracují cestu 
do Hradce Králové. Mohla bych jmenovat další příčiny, které nám 
znepříjemňují život.   

Ale chci vás ujistit, že jako zástupci obce jsme se s tímto faktem ne-
smířili, nerezignovali jsme a nárůst dopravy chceme řešit, jak to nej-
lépe půjde. Uvědomujeme si, že pro bezpečnost chodců je potřeba 
udělat maximum. Již několikrát jsme se snažili učinit kroky pro ome-
zení průjezdnosti, snížení rychlosti alespoň v některých úsecích, ale 
vzhledem k četnosti firem v naší obci jsme nebyli úspěšní. 

Situace byla řešena na několika zasedáních zastupitelstva, přibyly  
i problémy v obytných zónách. Zastupitelstvo obce na svém zasedá-
ní dne 23.9.2019 pozvalo zástupce dopravní policie a rozhodlo po 
konzultaci s nimi o zadání dopravní studie obce s tím, že přednostně 
budou řešeny úpravy přechodů na silnici III. třídy a s tím spojené 
dopravní značení dle současně platných norem. Z důvodu velkého 
vytížení dopravních projektantů byla tato studie obci předložena 
koncem září letošního roku. Studii projednala rada a zastupitelstvo 
na svém zasedání dne 23.11.2020, které rovněž rozhodlo o zapraco-
vání připomínek do projektové dokumentace. 

Rovněž bylo schváleno zadání projektové dokumentace „Přechody 
pro chodce Předměřice nad Labem“ pro společné územní a stavební 
řízení a zároveň pro provedení stavby. Součástí nabídky je i technic-
ké projednání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí. Studie 
je umístěna na webových stránkách obce.
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Stav vozovky hlavního tahu přes obec není po takovéto zátěži v dob-
rém stavu, a proto obec v co nejkratší době požádá o rekonstruk-
ci vozovky. Petice za zlepšení dopravní bezpečnosti chodců v obci, 
která nám byla předána 16.2.2020 a kterou podepsala řada z vás 
občanů, bude použita jako jeden z argumentů k žádosti.  

Kontejnery na bioodpad, plasty a papír

O kontejnerech na bioodpad jsem vás informovala v loňském zpra-
vodaji, ale nemůžu si ani letos odpustit komentář k této problemati-
ce. Je to daleko horší, než to bylo. Ten neskutečný nepořádek kolem 
kontejnerů se nedá pochopit. Že máme příležitost  zlikvidovat odpad 
ze své zahrady kdykoliv, kdy na to máme čas a je příznivé počasí, je 
přece úžasné. Máme doma kolečka, kbelíky a zahradní nářadí, takže 
nikdo nemusí házet a sypat kolem kontejnerů trávu, hlínu s kytkami 
apod., a přece se tak děje. Jeden den se zeleň uklidí a další den je to 
stejné. Dostávám fotografie od vás občanů, kteří poblíž kontejnerů 
bydlíte, a cítím se provinile, že jsme vám tam ty kontejnery umístili. 
Proč by obecní zaměstnanci měli každý den uklízet u kontejnerů, 
když je to druhý den stejné, a proč by řidič svozové firmy měl vybírat 
z kontejnerů to, co tam nepatří?

Zřízení sběrného dvora na bioodpad bude nejenom drahé, ale pro 
vás občany nevýhodné, jelikož sběrný dvůr bude na jednom místě, 
bude hlídaný, otevřený pouze v určitou dobu a rozhodně ne každý 
den. Ale tomuto řešení se bohužel asi nevyhneme.

U kontejnerů na plasty a papír je to podobné. Jsou tací, kteří se 
neobtěžují plasty a krabice sešlapat a řádně umístit do kontejnerů,  
a pak volí způsob vše naházet kolem nádob. Plasty se vyvážejí dva-
krát za týden, to by mělo být dostačující. Kdyby se v této disciplíně 
pořádala celorepubliková soutěž, určitě bychom ji vyhráli.     
   
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 adre-
se – 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. Záro-
veň jsou tyto dokumenty v celém rozsahu v zákonné lhůtě zveřej-
ňovány na úřední desce u obecního úřadu, nebo jsou k dispozici na 
obecním úřadě v tištěné podobě. 

Obecní úřad 

V letošním roce nedošlo na obecním úřadě k žádným personálním 
změnám. Provoz úřadu byl plně zachován. Pouze pro veřejnost byly 
provedeny změny úředních hodin v době nouzového stavu způsobe-
ného pandemií. Změny byly vždy zveřejněny na elektronické úřední 
desce a na dveřích obecního úřadu. Omezen byl pouze přímý styk 
s občany, ale veškeré služby občanům - Agenda CZECH POINTU  
a ověřování listin a podpisů byly zachovány.

Pracovní doba obecního úřadu a úřední hodiny

Pracovní doba obecního úřadu a úřední hodiny jsou zveřejněny na 
webových stránkách obce www.predmericenl.cz  a na dveřích obec-
ního úřadu. 

Služby obecního úřadu:

Ověřování podpisů a dokumentů – může provádět pouze starosta. 
Je lépe se domluvit telefonicky předem. V obci není matrika a po-
bočka České pošty ověření dokumentů, podpisů a Agendu CZECH 
POINTU neprovádí. 

Agendu CZECH POINTU na obecním úřadě provádí technik obecního 
úřadu a administrativní a spisový pracovník.

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 nadále správce sportovní haly pan 
Zdeněk Mikolášek a dvě pracovnice na recepci Ing. Blanka Šimrádo-
vá a paní Jana Basetlíková.

Poděkování   

Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkovala všem spolkům 
v naší obci, které i v této nelehké době, která nastala, se starají, 
pokud to situace dovolí, o rozvoj sportu a kultury v obci, trenérům  
a vedoucím, kteří se obětavě věnují dětem a mládeži. Vedení České-
ho svazu důchodců, především panu Josefu Staňkovi děkuji za sna-
hu naplánovat kulturní vyžití našich seniorů, které se bohužel neu-
skutečnilo, ale přesto bych i za to chtěla poděkovat. Rovněž děkuji 
Sboru dobrovolných hasičů za obětavou celoroční práci pro obec  
a Českomoravskému klubu vojenské historie za tiché uctění památ-
ky padlých v obci u příležitosti  Dne veteránů. Panu řediteli Základní 
školy a mateřské školy Předměřice nad Labem, učitelskému sboru  
i celému týmu školy děkuji za zvládnutí výuky v omezeném provozu 
v této nelehké době. Týmu knihovny děkuji za reprezentaci knihovny 
v celostátní soutěži Knihovna roku, vyhlašované MK. Paní učitelce 
Kopřivové pak za pomoc při tvorbě obecního časopisu Předměřický 
zpravodaj.
 
Přeji vám všem i v této zvláštní a nelehké době hezké a pohodové 
vánoční svátky. Do nového roku vám přeji hodně zdraví, spokoje-
nost, lásku a co nejméně starostí. Ať ten příští rok prožijeme lépe 
než ten letošní a především, ať jsme všichni zdraví.
                                                                                     

Stanislava Marková – starostka obce Předměřice nad Labem
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Termín svozu úterý – odpoledne
Týden Datum 1x7 1x7+1x14 1x14 1x28

51 15/12/20 zelená červená
52 22/12/20 zelená červená žlutá modrá
53 29/12/20 zelená červená
1 05/01/21 zelená červená žlutá
2 12/01/21 zelená červená
3 19/01/21 zelená červená žlutá modrá
4 26/01/21 zelená červená
5 02/02/21 zelená červená žlutá
6 09/02/21 zelená červená
7 16/02/21 zelená červená žlutá modrá
8 23/02/21 zelená červená
9 02/03/21 zelená červená žlutá

10 09/03/21 zelená červená
11 16/03/21 zelená červená žlutá modrá
12 23/03/21 zelená červená
13 30/03/21 zelená červená žlutá

Svoz o Vánocích 2021 a Nový rok 2022 bude upřesněn.

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2019/2020

Školní rok 2019/2020 byl zcela mimořádný a velmi zvláštní, i když na 
začátku školního roku ani v průběhu prvního pololetí nic nenasvěd-
čovalo tomu, že by měl být tento rok jiný. Začátkem ledna 2020 se 
však začaly objevovat zprávy o nemoci vyvolané koronavirem SARS-
-CoV-2b, která vypukla v Číně a která je velmi infekční a nebezpečná. 
Z tisku a televize jsme se postupně dozvídali o desítkách, stovkách  
a později i tísícovkách lidí v mnoha zemích světa, kteří se touto ne-
mocí nakazili a mnozí jí podlehli. Situace, kterou žáci, rodiče ani pe-
dagogové nikdy nezažili, nastala začátkem března. Pojďme se spo-
lečně tímto výjimečným rokem projít.

Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo školu 319 žáků, kteří byli 
vyučováni v 13 třídách podle ŠVP Žák, student, občan. Školní družina 
měla 4 oddělení a její kapacita byla plně využita. Výchovně vzdělá-
vací proces zajišťovalo 21 pedagogů, 3 asistenti pedagoga, 1 školní 
asistentka, 4 vychovatelky školní družiny a 1 školní psycholog. Školní 
rok byl zahájen v pondělí 2. září. Ředitel školy Mgr. Pavel Hebelka, 
starostka obce Stanislava Marková, třídní učitelka Mgr. Iva Němeč-
ková a školní asistentka Mgr. Věra Petrová slavnostně přivítali také 
30 nových žáků, prvňáčků.

Nad rámec výuky se žáci zúčastnili více než 40 výchovně vzděláva-
cích projektů, besed a exkurzí. Učitelé v rámci dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků absolvovali přes 20 akcí. Podrobné infor-
mace o všech akcích s fotografiemi najdete na webových stránkách 
školy zs.pnl.cz. Některé z nich si teď připomeňme.

V říjnu nám počasí přálo, a tak se žáci čtvrtých tříd vydali na podzim-
ní výlet do Hradce Králové, kde se zúčastnili výukového programu 
Život v půdě. Nové vědomosti a poznatky čerpali přímo v přírodě. 
Do Království železnic v Praze na Smíchově se vydali žáci 7. třídy. 
Obdivovali zde modely železnic několika krajů ČR, modely vláčků, 
které je možné ovládat pomocí tlačítek, a na chvíli se mohli stát  
i řidiči tramvaje. Muzeum kouzel v Pardubicích navštívili žáci druhé 
třídy. Nahlédli do historie kouzelnictví, prohlédli si expozici kouzel-
nických rekvizit z celého světa a zhlédli vystoupení kouzelníků. Žáci 
osmých tříd se zúčastnili výukového programu Přeměny energie  
v přírodě ve Hvězdárně a planetáriu v HK. V digitálním planetáriu 

viděli hvězdnou oblohu, představili si vznik Slunce jako zdroj veškeré 
energie a planet, v kopuli s dalekohledy pozorovali Slunce, ve foyer 
modely hvězd.

Ve škole jsme přivítali sokolníka pana Karla Nejmana, který s žáky  
1. i 2. stupně hovořil o životě dravců a sov, o pomoci sokolníků  
v oblasti biologické ochrany letišť, budov, sadů a o chovu dravců  
a sov v zajetí. V rámci besedy proběhly i praktické ukázky výcvi-
ku, žáci se mohli některých zástupců dravců dotknout či si je vzít 
na ruku. K prvním podzimním dnům už tradičně patří také soutěž 
rodinných týmů o nejlepšího dýňáka spojená s výstavou výrobků  
z dýní v prostranství před školou.

V listopadu si žáci celé školy ve dvou projektových dnech připomně-
li 30. výročí Sametové revoluce. Hlavní myšlenkou celého projektu 
bylo, aby žáci na vlastní kůži pocítili rozdíl mezi dobou socialismu  
a dobou demokracie a aby si vážili svobody, kterou mají. K aktivní 
relaxaci a k uvolnění stresu bylo zaměřeno prožitkové bubnování 
na šamanské a africké bubny – djembe. Programu se zúčastnili žáci 
všech tříd. Oslavy Halloweena v anglicky mluvících zemích si žáci  
s vyučujícími připomněli maskami a strašidelnými převleky. Při ho-
dinách anglického jazyka malovali příšery, zpívali strašidelnou pís-
ničku, učili se strašidelnou slovní zásobu nebo mezi sebou strašidla 
soutěžila. V listopadu byl také ukončen sběr kaštanů a žaludů pro 
KRNAP. Celkem 1 975 kg nasbíralo 82 žáků, diplomy a drobnými ce-
nami byli odměněni sběrači nejpilnější.

Předvánoční čas byl spojen s přípravou programu u příležitos-
ti rozsvěcení vánočních stromů v Lochenicích a letos poprvé také  
v Předměřicích n.L. a s přípravou tradiční vánoční besídky pro rodi-
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če a veřejnost. Vánoční atmosféru nasávali žáci na adventní výstavě  
v Lochenicích, žáci druhé třídy putovali do Betléma v prostorách zám-
ku Potštejn, žáci čtvrtých tříd navštívili vánočně vyzdobený zámek  
v Ratibořicích za doprovodu paní kněžny a pana správce. V Třebecho-
vickém muzeu betlémů obdivovaly děti z první třídy nejen pohyblivý 
Proboštův betlém, ale i spoustu dalších betlémů z papíru, perníku  
a keramiky. Žáci třetích tříd navštívili pohádkovou Čertovinu.

V rámci primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na-
vštívili  žáci šestých tříd náchodskou ZUŠ, kde se zúčastnili interak-
tivního programu KyberLife. Prostřednictvím mobilů se zapojili do 
virtuálního příběhu a svým rozhodováním mohli ovlivňovat průběh 
děje. Program byl zaměřen na témata kyberšikana, manipulace  
a vydírání a byl doplněn besedou s tvůrci programu.  V polovině led-
na jsme na naší škole přivítali Mgr. Josefa Lottese, elitního krimina-
listu, uvedeného v roce 2016 do Síně slávy Policie ČR za celoživotní 
boj proti zločinu. S žáky 2. stupně besedoval mimo jiné o kyberšika-
ně a násilí na školách, které mnohdy vede až k nejtragičtějším ná-
sledkům.

Účast v soutěžích a olympiádách

V prvním pololetí tohoto školního roku se hodně sportovalo. Žáci 
třetích a čtvrtých tříd se zúčastnili plaveckého výcviku v Plavecké 
škole v Hradci Králové, zájemci o bruslení se vydali na ledovou plo-
chu do Jaroměře. Žáci devátého ročníku zorganizovali pro spolužáky 
vánoční turnaj ve stolním fotbale. Proběhlo i několik sportovních 
soutěží,  v nichž naši žáci a žákyně projevili bojovnost, týmového 
ducha a podávali kvalitní výkony. Do okresního finále ve florbalu se 
probojovali chlapci 6. - 7. tříd, kde obsadili 4. místo. Mezi nejlepší  
4 týmy postoupili také žáci 1. stupně v ČEPS cupu ve florbale. V pře-
hazované 5. tříd vybojovali žáci a žákyně 2. místo v okresním kole  
a postoupili do krajského kola.

V loňském školním roce se naše škola zapojila do projektu Sazka 
olympijský víceboj – odznak všestrannosti. Ve dnech 3. - 4. září 2020 
se v Brně konalo republikové kolo. Do republikového finále postou-
pilo 24 jednotlivců z celé České republiky a nám se v kategorii dívky 
2009 podařilo získat jedno místo.

Za tuto kategorii odjížděla do Brna bojovat žákyně 6. ročníku, která 
si přivezla 8 osobních rekordů a úžasné 10. místo v celkovém hodno-
cení. Doprovázející paní učitelka Mgr. Barbora Munzarová Šubrtová 
závodící v kategorii učitelů si po celou dobu soutěže udržela vedoucí 
pozici, a stala se tak vítězkou odznaku všestrannosti mezi učiteli.

Mnohé soutěže a olympiády, kterých se žáci naší školy pravidelně 
zúčastňovali, se však z důvodu pandemie neuskutečnily, nebo byly 
přerušeny. To se týká např. Olympiády v českém jazyce, kde se žá-
kyně deváté třídy umístila na 2. místě v okresním kole a postoupila 
do kola krajského, pokračovat v soutěži ale již nemohla. Podobné to 
bylo i v Matematické olympiádě. Do okresního kola postoupil žák 
páté třídy a žák deváté třídy. V okresním kole se žák deváté třídy 
umístil na 2. - 3. místě s postupem do kola krajského, které se však 
již také konat nemohlo. Žáci 7. ročníku nestihli dokončit ani školní 
kolo. Ve Fyzikální olympiádě postoupil rovněž žák devátého ročníku 
do okresního kola, které bylo zrušeno.  

Z dalších uskutečněných soutěží v uplynulém školním roce jmenuj-
me Bobříka informatiky, výtvarnou soutěž Den s úsměvem, kde jsme 
získaly 1.,2. i 3. místo v okresním kole, a ústřední kolo soutěže v 

anglickém jazyce pro ZŠ na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu  
v Hradci Králové Basic Lingua 2019. V kategorii 6. - 7. tříd vybojovala 
žákyně šesté třídy 5. místo.

Ve spolupráci se SDH v Předměřicích nad Labem se žáci školy  
i v uplynulém školním roce zapojili do soutěže Požární ochrana 
očima dětí. Vzhledem k přijatým opatřením v souvislosti s nemo-
cí covid-19 se vyhodnocení soutěže nemohlo konat v plánovaném 
termínu, ale výsledky okresních a krajských kol byly zveřejněny 
až koncem listopadu. V okresním kole žáci naší školy získali tříkrát  
1. místo, třikrát 2. místo a třikrát 3. místo za literární práce. Za vý-
tvarné práce získali čtyřikrát 1. místo, dvakrát 2. místo a čtyřikrát 
3. místo. V krajském kole pak jednou 1. místo a jednou 2. místo  
v literární části, v části výtvarné jednou 1. místo, jednou 3. místo  
a dvě čestná uznání. Národní kolo do odevzdání zpravodaje do tisku 
vyhodnoceno nebylo.

Škola v období nouzového stavu

Po jarních prázdninách jsme se do školy vrátili v pondělí 9. března. 
To už se ale nemoc covid-19, jak byla pojmenována, začala  prudce 
šířit  po celém světě. První případy onemocnění se 1. března obje-
vily i v ČR. Události následujících týdnů a měsíců všechno a všechny 
ochromily. V úterý 10. března nás v dopoledních hodinách při plném 
provozu zastihla zpráva o uzavření škol v České republice. Za účelem 
zabránit šíření nemoci covid-19 rozhodlo Ministerstvo zdravotnic-
tví po jednání Bezpečnostní rady státu o zákazu osobní přítomnosti 
žáků na vzdělávání na školách s účinností od 11. března. Na  infor-
mování žáků, rodičů i na zajištění dalších opatření pro příští dny,  
o kterých jsme však měli minimální představu, nám zbývaly dvě až 
tři hodiny.

Po uzavření škol a následném vládou ČR vyhlášeném nouzovém 
stavu na území celé České republiky ode dne 13. března se život 
všech zcela změnil. Školní třídy, družiny a chodby osiřely, ustal veš-
kerý veřejný život a nikdo nevěděl, jak dlouho tato situace potrvá. 
Ve školní výuce však bylo třeba pokračovat. Školní režim v nových 
a všem dosud neznámých podmínkách se vytvářel za pochodu. Vý-
uka ve třídách, pro kterou je tak důležitý osobní kontakt, musela být 
ze dne na den  přesunuta do on-line světa. Nejprve fungovala přes 
webové stránky školy, kam vyučující vkládali  podklady pro domácí 
samostudium žáků. Kromě svých materiálů využívali i další on-line 
zdroje, jako např. elektronické učebnice, vysílání ČT UčíTelka, Od-
poledko, Škola doma a další výukové programy. Zpočátku byli vyu-
čující v kontaktu se svými žáky prostřednictvím mobilních telefonů 
a emailu, postupně se s žáky setkávali přes Skype, WhatsApp, Me-
ssenger a také formou videokonferencí. Situace nebyla vždy zcela 
jednoduchá, ale výuka na dálku se dařila.Vyučující se velmi zajímali 
o to, jak žáci formu i množství učiva doma zvládají, při plnění úko-
lů je povzbuzovali, každý, kdo potřeboval pomoc, se mohl na svého 
učitele s důvěrou obrátit a požádat o radu. Uvědomovali si zároveň, 
že zejména u mladších žáků se domácí vzdělávání neobejde bez po-
moci rodičů a že i pro ně bude toto období velmi náročné. Za snahu, 
trpělivost a ochotu při domácí výuce patří rodičům našich žáků vel-
ké poděkování. Přes rodiče kontaktovali učitelé, někdy i opakovaně, 
i ty žáky, kteří se do výuky nezapojovali. Bez vzájemného pochopení 
by se tato mimořádná situace zvládala velmi těžko.

I v době nouzového stavu se žáci mohli zúčastnit některých tradič-
ních akcí, které si ve škole pravidelně připomínáme. Proběhl např. 
Žlutý den, který žáci prožili v domácím prostředí, ale do školy posílali 



OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2019/2020

6

fotografie, které byly zveřejňovány na webu školy. Prostřednictvím 
fotografií si žáci navzájem, i navzdory složité situaci, popřáli veselé 
Velikonoce.

Ve dnech, kdy do školy žáci nemohli, probíhaly v budově práce ke 
zlepšení školního prostředí. Byly zahájeny stavební práce, malovalo 
se, uklízelo, do tříd, na chodby a na WC byla umístěna dezinfekce. 
Škola se zapojila do projektu Hradec Králové tiskne štíty. S novou 3D 
tiskárnou Prusa bylo vyrobeno 65 kusů. Některé paní učitelky doma 
šily roušky.

Začátkem května začalo být zřejmé, že brzy dojde k postupnému 
uvolňování přísných nařízení a že se pomalu začne obnovovat veřej-
ný život. Nouzový stav byl ukončen 17. května. Nejdříve se do školy 
vrátili žáci 9. ročníku. Už od 11. května docházeli v pondělí a ve stře-
du na výuku matematiky a českého jazyka, aby dokončili přípravu 
na přijímací zkoušky na střední školy. Ty se uskutečnily 8. června. 
Všichni žáci uspěli a na přihlášené školy byli přijati. Od 25. května 
byl umožněn návrat žákům 1. stupně. Vrátilo se 80 % žáků, kteří 
byli rozdělěni do 10 výukových skupin po 15 žácích. V provozu byly 
také 4 skupiny školní družiny. Od 8. června se do školních lavic mohli 
vrátit i žáci 2. stupně, kterých se přihlásilo 75 %.  Byli rozděleni do  
7 výukových skupin. Vzhledem k nedostatku učeben přicházela kaž-
dá skupina do školy jeden den v týdnu. Při vyučování se dodržovala 
nařízení  a doporučení k omezení možnosti šíření nemoci covid-19 
tak, jak byla vydána ministerstvy zdravotnictví a školství. V jedné tří-
dě mohlo být nanejvýš 15 žáků, skupiny se nesměly potkávat během 
dne, proto bylo zrušeno zvonění a každá skupina měla svůj časový 
harmonogram. Žáci používali roušky, pokud pracovali ve skupinách 
nebo se pohybovali mimo třídu. Také konec vyučování byl upravený 
tak, aby se žáci mohli vystřídat i ve školní jídelně při dodržení daných 
pravidel. Až do konce školního roku pokračovala nadále distanční 
výuka pro ty žáky, kteří se nemohli z různých důvodů dostavit na 
výuku do školy.

Srdce s láskou darované

Školní rok 2019/2020 se v těchto chvílích již nezadržitelně blížil ke 
konci. Ale protože to byl rok mimořádný, čekalo nás ještě jedno vel-
ké a výjimečné překvapení. Srdce s láskou darované – to je název 
soutěže, v letošním roce vyhlášené již pošesté.  Hlavním pořadate-
lem tohoto celostátního projektu pro dětské týmy je časopis Age. 
Myšlenka projektu – myslet na druhé, spolupracovat, ukázat, že si 
někoho nebo něčeho vážíme, máme ho rádi a vyjádřit mu pomoc, 
podporu a lásku – nadchla žáky 3.A s paní učitelkou Mgr. Jitkou Sam-

kovou. Ve třídě zasadili a s velkou láskou vypěstovali keř Láskovník, 
ze kterého sklidili 24 srdíček, která pak spojili do jednoho velkého 
srdce. V té době bojovali lidé v Austrálii s obrovskými požáry. Žáci se 
proto rozhodli poslat všechna srdce s vyjádřením podpory a souná-
ležitosti do Austrálie nadaci Victoria, kterou zaštiťuje zoologická za-
hrada v Melbourne, kde se starají o zachráněná, avšak často zraněná 
a popálená zvířata z oblastí postižených požárem.

V soutěži, které se zúčastnilo 224 týmů, získal Láskovník žáků 3.A 
Zvláštní cenu předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky a v hlasování veřejnosti se umístil na 5. místě! Setká-
ní všech vítězných týmů v prostorách Poslanecké sněmovny bylo 
naplánováno na 25. května. Vzhledem k mimořádným opatřením  
v době celosvětové pandemie se však setkání účastníků se slavnost-
ním předáním cen neuskutečnilo. O to větším překvapením a záro-
veň obrovskou radostí pro žáky 3.A bylo oznámení, že předseda Po-
slanecké sněmovny pan Mgr. Radek Vondráček přijede předat cenu 
jejich týmu osobně.

Organizátory soutěže a zástupce Poslanecké sněmovny přivítali žáci 
3.A se svou  třídní učitelkou a s vedením školy v pondělí 15. června 
v knihovně. V úvodní části vystoupili žáci a žákyně 5.A a 3.A. Tere-
za Holečková, Barbora Malá a Anička Hlubučková zahrály oblíbené 
písně na flétny, Valentýna Gnolová zazpívala píseň z pohádky Tři 
oříšky pro Popelku a na kytaru zahrál lidovou píseň Matěj Chmelík. 
Předseda Poslanecké sněmovny PČR nakonec osobně nepřijel, jeho 
jménem však žáky pozdravila a poděkovala jim za vynikající projekt 
paní Radka Kohoutová, pracovnice Kanceláře PS.  Děkovný projev 
přednesli také paní PhDr. Jana Jenšíková za společnost ANTECOM, 
vydavatele časopisu Age,  pan Ing.  Jan Vícha a pani Anna Majewská, 
oba za společnost OPTYS, partnera časopisu AGE.  Škole předali dře-
věný certifikát s vyřezávaným logem soutěže  a volné vstupenky do 
všech expozic Muzea a galerie Orlických hor pro všechny žáky. Sou-
těžící ze 3.A dostali přívěsky srdíčka se šlupnou Swarovski, originální 
medaile s logem soutěže, maskota v podobě dvouocasého plyšové-
ho lva, stolní hry, stavebnici  a další dárečky. Dárek pro předsedu PS 
připravili na oplátku i sami žáci. Vítězným týmům, tedy i žákům naší 
školy, je věnováno červnové vydání časopisu Age.

A jak vše prožívali sami žáci a co si o projektu myslí? Tady 
jsou jejich odpovědí:  

Myslím si, že soutěž Srdce s láskou darované oslovila mnoho lidí, aby 
pomáhali jiným lidem. My jsme pomohli lidem a zvířatům v Austrálii. 
Říká se, že láska hory přenáší, ale naše láska se nechala spíš přes 
hory přenést. Před předáváním cen jsem měla trochu strach, ale na-
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konec to stejně byla nádhera. Bude to pro mě zážitek na celý život. 
Ještě stále nechápu jak to, že jsme vyhráli, že naše srdce dorazilo na 
druhou polovinu světa. Děkuji za vše!

Lenka Víznerová

Projekt Srdce s láskou darované je projekt, ve kterém můžeme po-
moct těm, kteří tu pomoc potřebují, jako je třeba Austrálie, kterou 
sužovaly velké požáry a umírala tam spousta živočichů a rostlin. Pro-
jekt se mi moc líbil. Předávání cen se mi líbilo, protože jsme místo 
oběda měli občerstvení. Taky se mi líbilo, že jsme dostali časopisy 
Age, abychom si v něm o nás mohli přečíst. Jsem rád, že jsme tolik 
pomohli.

Josef Brusnický

Projekt Srdce s láskou darované se mi strašně líbil. Jsem rád, že jsme 
si Láskovník nenechali ve škole, ale že jsme ho poslali do Austrálie. 
A ještě jsem rád, že nám Australané odepsali. Předávání cen se mi 
taky moc líbilo, protože tam byla paní poslankyně a pán a paní, kteří 
ten projekt vymysleli.

Václav Modrý

Projekt se mi moc líbil, nejlepší bylo to vyrábění. Austrálie byla ráda. 
Předávání cen bylo super, byly tam dobré řízky.  Jsem rád, že jsem 
pomohl zvířátkům i lidem.

Kryštof Srkal

Jsem ráda, že vznikl projekt Srdce s láskou darované, protože mě to 
bavilo. I moje rodiče to dojalo, až brečeli. Ta soutěž je krásná. Předá-
vání cen se mi moc líbilo, protože tam byli vzácní lidé, kteří byli moc 
hodní. Dostali jsme krásné ceny i dobré jídlo.

Valentýnka Gnolová
 
Projekt Srdce s láskou darované se mi líbil, protože udělal radost 
zvířátkům i lidem. Předávání cen se mi líbilo, protože k nám jako  
k jediným přijeli Pražáci z Poslanecké sněmovny, a hlavně paní, která 
projekt vymyslela.

Barbara Skořepová

Projekt Srdce s láskou darované se mi líbil, protože jsme do něj dali 
lásku, která putovala až do Austrálie. Předávání cen se mi líbilo až na 
to, že nepřijel pan předseda Poslanecké sněmovny. 

Matěj Chmelík

Když jsme začali pracovat na projektu, stmelilo nás to, líbilo se mi 
to, jsem za to ráda.  Těšili jsme se, až naše srdce doletí do Austrálie. 
Jsem ráda, že i při koronaviru jsme se mohli všichni spolu sejít. 

Anna Podaná

Láskovník byl úžasný, bylo to nejlepší v mém životě. Bylo to nečekané 
a nádherné. 

Tomáš Mihola

Moc se mi líbí pomáhat zvířatům, je hezké pomoci jiným. Moc se mi 
líbilo předávání cen, je pěkné skončit na prvním místě. 

Matyáš Koudelka

Projekt Srdce s láskou darované se mi líbil, protože jsme mohli udělat 
radost všem lidem a zvířátkům. Předávání cen bylo ve školní knihov-
ně. Na začátku jsme zpívali hymnu soutěže Srdce s láskou darované 

a byla to moc velká zábava. Pak jsme dostávali ceny a měli jsem  
i občerstvení. 

Anděla Trávníčková

Projekt Srdce s láskou darované mě velmi bavil a věřím, že to Aus-
tralanům udělalo velkou radost. Předávání cen se mi líbilo, hlavně ta 
část, kde jsme jedli řízky. 

Filip Zeman

Projekt se mi velmi líbil. Když nám paní učitelka řekla, že jsme na 
prvním místě, vyskočili jsme z lavic. Moc jsem se bál. Ale bylo to  
v pohodě, naše srdce do Austrálie doletělo. 

Andrej Andreytsev

Projekt Srdce s láskou darované pro Austrálii se mi moc líbil. Byla 
jsem nadšená, když tam naše srdce doletělo. 

Anna Hlubučková

Projekt Srdce s láskou darované mě zaujal, protože se mi líbí, když 
pomáhám druhým. Nikdy nevíš, jestli nebudeš někdy pomoc potře-
bovat zase ty. Moc se mi líbilo předávání cen, protože jsem se těšil, 
že se tam všichni sejdeme, ale moc mě mrzí, že nepřijel předseda 
Poslanecké sněmovny. 

Jan Králík

Soutěž Srdce s láskou darované je sama o sobě krásná. Má strašně 
krásných a láskyplných projektů. Je velké štěstí, že vybrali nás, ale 
nejde o cenu, ten projekt byl hlavně pro zvířátka, unavené hasiče  
a pro všechny, kteří pomoc potřebují. Je to krásné pomáhat druhé-
mu. Předávání cen bylo ohromující, do naší školy přijela celá dele-
gace s dárky a cenami. Místo poštou je přivezli osobně. Sice v parla-
mentu by to bylo lepší, ale i takto to bylo skvělé. Austrálii přeji hodně 
štěstí a lásky. 

Mariana Knická

Nejlepší bylo, když paní učitelka řekla, že jsme se umístili na prvním 
místě a že srdce doletělo do Austrálie. Předávání bylo husté, líbilo se 
mi, že přijeli pánové a že nám dali ceny a medaile. 

Serhij Levytskyy

Projekt Láskovník se mi moc líbil, jelikož byl pro zvířátka, která po-
třebovala pomoc. Jsem ráda, že jsme vytvořili takový hezký projekt. 
Při předávání jsem byla nervózní. Ne za sebe, ale za ta zachráněná 
zvířátka, aby byla šťastná. 

Alice Válková
                                                                                    
Projekt se mi líbil, protože jsme měli výtvarku. Líbila se mi výroba 
Láskovníku. Jsem rád, že jsme se do tohoto projektu zapojili. Měl 
jsem radost z odměn. Všechno se mi líbilo. Bylo fajn, že jsme se všich-
ni zase potkali. 

Šimon Hušek
                                                                                                            
Pěstování keře Láskovníku mě moc bavilo. Všichni jsme si to užili a 
těšili se, jak nám poroste, jak plody srdíček  sesbíráme a vytvoříme 
jedno velké srdce, které pošleme do Austrálie zvířátkům, že na ně 
moc myslíme, aby byla v pořádku. Bylo úžasné, že náš Láskovník zís-
kal Zvláštní cenu předsedy Poslanecké sněmovny. Byla jsem trochu 
nervózní, ale taky moc hrdá, že jsme vyhráli. Předávání cen bylo su-
per, ale trochu mě mrzelo, že nepřišel pan Vondráček. Chtěla jsem 
ho vidět. 

Tereza Chamková
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Láskovník se mi moc líbil. Při natáčení byla legrace. Rád se na video 
dívám. Na předávání cen se mi líbilo, že jsme se sešli s kamarády  
a moc mi chutnaly řízky. 

Vojta Andrašovský

Žákům 3.A moc blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy. Velmi si vážíme jejich nadšení a zápalu pro dobrou věc. Zá-
věrečné slovo teď patří paní učitelce Jitce Samkové, organizátorce 
projektu ve škole:

 ,,Srdce s láskou darované je projekt, který otevírá bránu emocím, 
lásce, soudržnosti, pokoře a empatii, která se v posledních letech za-
čala z našeho světa pomalu vytrácet. Umět se vcítit, umět vnímat, 
naslouchat, pochopit či podpořit, s tím se člověk nenarodí, těmto 
vlastnostem musíme naše děti naučit. I díky tomuto úžasnému pro-
jektu se to nám učitelům může podařit, protože čím dříve podpo-
říme v dětech empatii, tím vyrovnanější a emočně silnější budou   
v tak křehkém období puberty. Být empatickým dítětem, kamará-
dem a posléze partnerem či rodičem, to je dar na celý život, kterým 
obdarováváme svoje okolí.

Náš Láskovník je toho všeho, o čem nyní píši, důkazem. Projekt je 
postaven na vlastním prožitku a zkušenosti. Děti pracovaly s velkou 
chutí, zajímaly se o dění v Austrálii, mapovaly rozšiřující se území 
pohlcené požáry, těšily se na odeslání našeho srdce, které bylo vyro-
beno s velkou láskou. Po celou dobu jsme zásilku sledovali a přiznám 
se, že jsme úplně nevěřili, že se dostane tam, kam má. Když nám pak 
přišel z Austrálie děkovný dopis, zaplavil naši třídu oblak štěstí a do-
jetí. Slíbila jsem Nadaci v Melbourne, že uspořádáme na naší škole 
finanční sbírku. Plány nám zhatila moje  nemoc a na ni navazující 
uzavření školy v důsledku pandemie covidu-19 způsobené korona-
virem. Vracíme se však zpátky do školy, a tudíž nic nebrání dostát 
našemu slibu a sbírku nyní uskutečnit.

Říká se, že láska i hory přenáší. V našem případě navštíví i Austrálii, a 
to díky projektu Srdce s láskou darované, za který jejich organizáto-
rům neskutečně děkuji, protože myšlenka celého projektu je tak silná 
jako láska sama. Tento projekt nás naučil tomu, že pomáhat může-
me kdykoli a  komukoli na celém světě a že pomoc může spočívat i ve 
vyjádření podpory, soucitu a sounáležitosti.“

Dodáme, že sbírka proběhla v měsících červen a září a vybraná část-
ka byla již odeslána do nadace Victoria v Melbourne.

V závěru měsíce června jsme se za přítomnosti rodičů rozloučili  
s žáky 9. třídy a popřáli všem úspěšný start do nového školního roku 
po prázdninách, tentokrát již ve zcela novém a zatím pro ně nezná-
mém prostředí.

V této chvíli jsme doufali všichni, že zahájení nového školního roku 
2020/ 2021 proběhne již bez omezení a že koronavirová pandemie 
bude zastavena. Jak víme, není tomu tak. Už během září se ukázalo, 
že nastávající období nebude jednoduché. V době, kdy dopisuji ten-
to článek, je opět vyhlášen nouzový stav a výuka probíhá distanční 
formou.

Do nového roku bych proto chtěla jménem vedení školy a celého 
pedagogického sboru popřát především hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti. Obecnímu úřadu Předměřice nad Labem a všem, kdo se  
o činnost školy zajímají a podporují ji, děkujeme.

Mgr. Jana Kopřivová

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA JE PLNÁ RADOSTI, 
HER A SMÍCHU

My tři králové jdeme k vám….Po vánočních prázdninách nám do no-
vého magického roku 2020 popřáli štěstí a zdraví tři králové v prove-
dení dětí ze třídy Včeliček.

První pohádka v letošním roce nás zavedla do indické džungle. Děti 
se seznámily prostřednictvím loutek v podání paní Vyšohlídové  
z divadla U staré herečky s příhodami chlapce Mauglího, s jeho vlčí 
rodinou, medvědem Balú i zlým tygrem Šér Chánem. V měsíci únoru 
nás navštívilo Divadélko Pernštejni. Prostřednictvím krásných loutek 
zvaných marionety se děti seznámily s chlapcem Jejda, který se do-
stal do pohádkové říše, kde potkal ježibabu, vodníka, čerty a draka. 
Všem pomohl, za odměnu se dozvěděl zaklínadlo, a tak se   mohl 
zase vrátit do světa lidí.

Každoročně pořádáme pro děti karneval. S dětmi jsme nastrojili šaš-
ky, klauny a barevnými fáborky jsme vyzdobili chodby, třídy a hernu. 
V letošním roce se organizace soutěží a diskotéky ujal Radek Švábek 
z Divadélka Malé Bo. Děti přišly do mateřské školy již v maskách, kte-
ré jim doma pomohli připravit rodiče. Každý si odnesl domů malou 
drobnost, sladkosti a vlastnoruční výrobky s tematikou karnevalu.

Blížící se jaro jsme přivítali pohádkou Veverka Zrzečka v podání paní 
Lhotákové. Děti se seznámily s jarní přírodou a zvířátky v krátkém 
maňáskovém příběhu. Vynášení Mořeny se stalo již tradicí, v letoš-
ním roce se však tato akce neuskutečnila.

Mateřskou školu jsme po dohodě se zřizovatelem uzavřeli z důvodu 
prevence proti šíření nemoci covid-19 způsobené koronavirem dne 
17.3. 2020. Provoz jsme opět zahájili 11.5.2020. Většina dětí po „ko-
ronavirových prázdninách“ nastoupila, některé děti ale už do konce 
školního roku zůstaly doma.

Dne 19.6.2020 jsme si připomněli šedesáté výročí otevření naší 
mateřské školy. Měli jsme naplánované akce pro děti, rodiče i ve-
řejnost. Přetrvávající hygienická opatření nám však znemožnila tyto 
akce uskutečnit. Rozloučení s předškoláky jsme zorganizovali jen 
pro děti bez účasti rodičů a veřejnosti. Po krátkém programu pro 
ostatní děti a občerstvení si předškoláci odnášeli knihu s věnováním 
a stejná trika s potiskem motýla, ve kterých jsme se na památku 
vyfotografovali. A opět nás čekaly dny volna, tentokrát to už ale byly 
skutečné letní prázdniny.
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Nový školní rok jsme zahájili 1.9.2020 s počtem dvaceti čtyř dětí  
v každé třídě. Na konci měsíce září, za velmi krásného počasí babího 
léta, vyjely třídy Motýlků a Včeliček na výlet do lesa v Malšovicích. 
Tento výlet se uskutečnil v rámci projektového dne Jak se zvířát-
ka připravují na zimu a byl hrazen z fondů tematického programu 
MŠMT Operační program Vývoj, výzkum, vzdělávání. Lesní pedagog 
seznamoval děti cestou lesem na „Hradiště“ se životem zvířátek,  
s přezimováním, s pravidly, jak se chovat v lese. V cíli se děti vy-
dováděly na přírodních průlezkách, prohlédly si hotely pro hmyz  
a seznámily se s dobou rozkladu různých předmětů. Příjemně una-
vení jsme se vrátili do mateřské školy na oběd.

Další projektový den s názvem Vidět a být viděn se tentokrát usku-
tečnil v mateřské škole v měsíci říjnu a byl zaměřen na dopravní 
výchovu. Děti se pomocí praktických ukázek a vyvozování vlastního 
závěru učily pravidlům bezpečnosti při chůzi, při přecházení vozovky 
a bezpečné jízdě na kole.

Vládní opatření kvůli šíření koronaviru uzavřelo od 14.10. 2020 
všechny stupně základních škol, mateřské školy zůstaly otevřené. 
Počet dětí se z důvodu prevence proti šíření covidu-19 ale snížil.Na 
základě vládního nařízení jsme až do konce roku 2020 zrušili nebo 
přesunuli na příští rok všechna divadelní představení. Co jsme ale 
mohli uskutečnit, byla mikulášská nadílka bez účasti rodičů. Děti 
předvedly krátký program písní, básní a tanečků a Mikuláš je za to 
odměnil balíčkem sladkostí.

Společné vánoční dárečky jsme rozbalili při nadílce 16. prosince. 
Děti pod stromečkem našly dokonce i překvapení, které si odnesly 
domů. Společně jsme si poslechli koledy, ochutnali cukroví, povídali 
si o Vánocích, o rodině, o našich přáních a připili si dětským šam-
paňským na šťastný nový rok. Pak už jsme se těšili na Vánoce doma, 
v kruhu rodiny.

Za kolektiv mateřské školy vám přeji krásné vánoční svátky, po celý 
nový rok  hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Jarmila Davidová – vedoucí učitelka MŠ                                                                                   

Koronavirový rok 2020 v Obecní knihovně Předměřice 
nad Labem

Na samém začátku kalendářního roku jsme zahájili činnost jako ka-
ždý jiný rok. V jeho průběhu však došlo k několika zcela nečekaným 
překvapením.

V úvodu několik čísel ze statistiky: V roce 2020 měla knihovna 373 
registrovaných čtenářů.  I přes nepříznivé podmínky v letošním roce 
navštívilo knihovnu 2 500 návštěvníků, kteří provedli 5 422 výpůj-
ček a  proběhlo 28 kulturních a vzdělávacích akcí. Knižní fond naší 
knihovny byl během roku doplňován výměnnými soubory ze Stře-
diskové knihovny v Hradci Králové, vlastní fond jsme obohatili nový-
mi knihami v hodnotě cca 35 000,- Kč. Čtenáři si mohli půjčovat také 
časopisy,  k dispozici měli 18 titulů.

Začátek roku 2020 přinesl hned několik kulturních výročí. Nejdříve 
jsme si připomněli  životní jubilea bratří Čapkových: v  lednu 130. 
výročí narození Karla Čapka a v dubnu 75 let od tragické smrti jeho 
staršího bratra Josefa Čapka. Knihovnu navšívili žáci 1. i 2. stupně. 
Vyprávění o životě sourozenců Čapkových zavedlo žáky  do míst pře-
devším v našem kraji. Do Malých Svatoňovic, rodiště Karla Čapka, 
do Hronova, rodiště Josefa a Heleny Čapkových a místa, kde všichni 
sourozenci trávili krásné chvíle ve mlýně u milované babičky. Poby-
ty u prarodičů v hronovském mlýně později inspirovaly všechny tři 
sourozence k literární tvorbě. V Úpici, kam se rodina Čapkova pře-
stěhovala z Malých Svatoňovic, chodili všichni sourozenci do ško-
ly. Poslední zastavení při putování za sourozenci Čapkovými bylo  
v Hradci Králové, kde začal Karel jako jedenáctiletý studovat na gym-
náziu. Pamětní deska na budově Hotelu U  Královny Elišky na Malém 
náměstí připomíná, že po dobu studií Karel Čapek v této budově 
bydlel se svou hronovskou babičkou. Beseda byla doplněna boha-
tým obrazovým materiálem a výstavou knih sourozenců Čapkových.

Rok 2020 je spjat i s dalším čapkovským výročím, a to se 100. výro-
čím vzniku hry R.U.R. Autorem hry je Karel Čapek, ale slovo robot, 
které zde bylo poprvé užito, navrhl na Karlovu výzvu Josef Čapek.  
České slovo robot se dnes jako jedno z mála slov, u kterého známe 
jeho autora, užívá na celém světě. Premiéru hry uvedl Karel Čapek 
dne 2. ledna 1921 v Klicperově divadle v Hradci Králové.

K tomuto výročí byla pro dětské čtenáře vyhlášena výtvarná soutěž: 
Namaluj, nakresli nebo vyrob svého robota. Během krátké doby se 
v knihovně sešlo 145 kreslených a malovaných robotů nejrůznějších 
tvarů a podob a také několik prostorových modelů z různého ma-
teriálu. Vybrat toho nejlepšího ze všech vystavených robotů bylo 
téměř nemožné. Do hlasování se zapojili dospělí i dětští návštěvníci 
knihovny, a tak nakonec s velmi těsnými počty hlasů bylo vyhodno-
ceno a drobnými cenami odměněno 25 soutěžních prací. Sladkou 
odměnu však dostali úplně všichni, kteří se do této knihovnické akce 
zapojili.
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Dne 4. února uplynulo 200 let od narození další výjimečné postavy 
české literatury – Boženy Němcové. Zároveň jsme si v tomto roce 
připomínali 165. výročí prvního vydání její nejznámější knihy Babič-
ka. Vycházela postupně od 16. května do 16. srpna 1855 ve čtyřech 
sešitech po 10 krejcarech, které vydal pražský tiskař a nakladatel 
Jaroslav Pospíšil, syn Jana Hostivíta Pospíšila, významného králové-
hradeckého obrozeneckého nakladatele.

Osobnost B. Němcové, a zejména její pohádky měly být tématem 
březnové Noci s Andersenem, která se však v důsledku koronavirové 
pandemie letos nekonala.

Děti, které ve školním roce 2019/2020 navštěvovaly čtenářský klub, 
pozdravila na jejich posledním únorovém setkání paní Jitka Vítová, 
spisovatelka z Hradce Králové. Poutavě vyprávěla o své spisovatel-
ské profesi, představila své knihy a  potom se děti ve čtenářské dílně 
vedené paní Vítovou společně začetly do její knihy Život u rybníka. 
Netradiční ukončení činnosti čtenářského klubu probíhalo v milé  
a přátelské atmosféře.

Březen – měsíc čtenářů, který každoročně vyhlašuje Svaz knihovní-
ků a informačních pracovníků (SKIP) na podporu čtenářské gramot-

nosti, jsme zahájili besedou s paní  Barborou Vajsejtlovou, spiso-
vatelkou a novinářkou z Prahy. Se svými knihami seznamovala žáky 
třetích a čtvrtých tříd formou autorského čtení. Žáci příběhům na-
slouchali velmi pozorně a se stejným zaujetím odpovídali i na její 
zvídavé otázky, kterými své čtení prokládala. V druhé části besedy 
zase naopak děti kladly otázky paní spisovatelce, a tak se dozvěděly, 
kdy a proč začala psát knihy pro děti, kde bere náměty na své knihy, 
proč knihy nejen ráda píše, ale i čte.

Stalo se již tradicí, že v průběhu Března – měsíce čtenářů je na zá-
kladě kritérií, která doporučí SKIP, oceňován/a nejlepší čtenář/ka za 
uplynulý rok. V letošním roce byl výběr kategorie čtenářů  motivo-
ván výročím českého filosofa, spisovatele a pedagoga – Jana Ámose 
Komenského, Učitele národů.  28. březen, den, kdy se J. Á. Komen-
ský roku 1592 narodil, slavíme v České republice jako Den učitelů  
a v listopadu 2020 jsme si připomněli 350 let od úmrtí Komenského. 
Proto byli letos v soutěži Čtenář/ka roku oceňováni čtenáři z řad pe-
dagogů, kteří nejenže jsou sami pravidelnými návštěvníky knihovny, 
ale pravidelně navštěvují knihovnu také se svou třídou a aktivně se 
účastní dalších knihovnických akcí. Velmi jsme tuto příležitost uvíta-
li, protože spolupráce školních tříd  s knihovnou je díky vstřícnosti 
pedagogů vzájemná a dlouhodobá. Se svými třídami se paní učitel-
ky účastní knihovnických akcí,  jako je Noc s Andersenem, pasování 
prvňáčků na čtenáře, zapojují se do výtvarných a literárních soutěží 
v knihovně a do dalších projektů. Děti ze školní družiny využívají čas 
strávený v knihovně nejen k půjčování knih a časopisů, ale také ke 
čtenářským chvilkám a rovněž se pravidelně zapojují do výtvarných 
a literárních soutěží. Ocenění za aktivní spolupráci s knihovnou a za 
podporu a rozvíjení čtenářství svých žáků převzaly paní učitelky Iva 
Němečková, Jitka Samková, Pavla Tomíčková, vychovatelky ŠD Ro-
mana Albínová a Alena Kopecká a za přípravu a organizaci soutěží, 
besed a projektů učitelka a knihovnice Jana Kopřivová.

Ocenění v tomto místním kole v rámci naší knihovny bylo zároveň 
i nominací do krajského kola soutěže. Měli jsme obrovskou radost, 
že vítězství putovalo právě do naší školy a knihovny! 1. místo získala 
a vítězkou soutěže Čtenář/ka roku – učitel/učitelka  v  Královéhra-
deckém regionu se stala paní učitelka Mgr. Jitka Samková.

Další plánované březnové, ale ani dubnové a květnové aktivity se již 
neuskutečnily. V důsledku pandemie způsobené koronavirem vyhlá-
sila vláda ČR od 12. března 2020 nouzový stav. Na základě Usnesení 
vlády ČR s  účinností od 13. března byly knihovny do odvolání uza-
vřeny. Ke změně došlo po několikatýdenní přestávce dne 23. dub-
na 2020, kdy  v rámci rozvolňování opatření proti šíření koronaviru 
schválila vláda ČR otevření knihoven s platností od pondělí 27. dub-
na. Činnost v naší knihovně byla obnovena 11. května za dodržová-
ní přísných organizačních a hygienických podmínek, doporučených 
ministerstvy zdravotnictví a kultury. Vstup do knihovny byl možný 
jen s rouškou, každý návštěvník musel provést u vstupu do knihovny 
dezinfekci rukou a dodržovat rozestupy mezi osobami 2 metry. Vrá-
cené knihy byly přesunuty na 3 dny do karantény a do odvolání byly 
zakázány všechny společné akce.

Koncem května se situace kolem pandemie začala vyvíjet poměrně 
příznivě, takže postupně docházelo k dalšímu rozvolňování opat-
ření proti šíření nemoci covid-19. V červnu již bylo možné sejít se  
v knihovně ke společné akci, a tak jsme tu 15. června přivítali dele-
gaci zástupců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a časopisů AGE 
A EDU TEAM. Žákům 3. A třídy přijeli osobně předat Zvláštní cenu 
předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kterou získali za 



naše knihovna titul Knihovna roku 2020 nezískala, považujeme za 
velký úspěch, že jsme se probojovali až do kola národního mezi nej-
lepší knihovny jednotlivých krajů a ceníme si toho. Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků České republiky udělil Obecní knihov-
ně Předměřice nad Labem Ocenění za citlivou rekonstrukci obecní 
knihovny v prostorách školy a za úspěšné propojení činnosti veřejné 
a školní knihovny.

Závěrem mně dovolte poděkovat Obecnímu úřadu Předměřice nad  
Labem za vstřícnost a trvalou podporu naší činnosti a všem popřát 
klidné prožití vánočních svátků, v novém roce pak především pevné 
zdraví.

Mgr. Jana Kopřivová

TJ SOKOL PŘEDMĚŘICE – ODDÍL RYCHLOSTNÍ 
KANOISTIKY V ROCE 2020

Přes veškerá omezení způsobená pandemií koronaviru v letošním 
roce předměřičtí rychlostní kanoisté nezaháleli. V rámci možností 
probíhala tréninková činnost na loděnici a během léta jsme se zú-
častnili všech kanoistických závodů, které bylo možné absolvovat. 
Naši závodníci reprezentovali Předměřice nad Labem v závodech na 
regionální i celostátní úrovni, kde dosáhli řady výborných umístění. 
Významně se rozrostla členská základna a podařilo se zvýšit počet 
trenérů.

Družstvo benjamínků vedli předseda oddílu Petr Holštein spolu  
s Jitkou Kulhánkovou, k nimž se přidal vynikající kajakář z osmde-
sátých let Miloš Nepilý, a do přípravy nejmenších se zapojili i bratři 
Prokopové. V organizaci dopravy a dozoru na závodech podstatně 
pomohli rodiče závodníků, zejména Robert Hegedüs.

Naše závodní družstvo tvořili tito závodníci:

Trenéři:
Petr Holštein, Jaroslav Kozler, Jitka Kulhánková, Miloš Nepilý, 
Václav Prokop
Junioři a muži:
Michael Prokop, Marek Prokop
Benjamínci a žáci:
Lucie Hegedüsová, Mikuláš Hronek, Natálie Kubátová, Ondra  
Drdacký, Alice Válková, Dominik Hruška, Šimon Hušek, Matěj 
Vích, Adam Vích
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projekt Láskovník pro Austrálii v soutěži Srdce s láskou darované. 
Podrobně si o této události můžete přečíst v článku o činnosti zá-
kladní školy za uplynulý školní rok.

Začátkem června jsme se dozvěděli, že Knihovna města HK nomi-
novala naši knihovnu za Královéhradecký kraj do soutěže Knihov-
na roku 2020, kterou od roku 2003 vyhlašuje Ministerstvo kultury 
k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích. 
Dne 24. června proběhlo krajské kolo této soutěže. Komisi, která 
knihovnu navštívila a hodnotila, tvořily vedoucí oddělení služeb 
knihovnám Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Mgr. Boh-
dana Hladíková a krajská komisařka soutěže Vesnice roku a vedoucí 
Městské knihovny Rtyně v Podkrkonoší Jana Sehnalová. Přítomni 
dále byli ředitel školy Mgr. Pavel Hebelka, starostka obce Stanisla-
va Marková, předsedkyně Regionálního výboru SKIPu za Králové-
hradecký kraj a hlavní metodička KMHK Bc. Kateřina Hubertová  
a knihovnice předměřické knihovny Mgr. Jana Kopřivová a Marcela 
Klimentová. Přítomní nejprve zhlédli prezentaci o historii a činnosti 
knihovny. Poté si  členky komise prohlédly interiér knihovny. Zajíma-
ly se o knižní fond a o všechny aktivity, které v knihovně připravu-
jeme, prohlédly si fotodokumentaci, literární a výtvarné práce dětí, 
které vznikají v rámci soutěží a různých projektů. Komise ocenila 
zdařile zrekonstruované prostory knihovny včetně bezbariérového 
přístupu, dále mimořádnou spolupráci se školou a práci s dětmi, pro 
které knihovna s využitím propracovaných metodických materiálů 
pořádá řadu aktivit podporujících vztah k regionu a rozvíjejících čte-
nářskou gramotnost, tvůrčí psaní, výtvarné cítění.

Začátkem července jsme obdrželi zprávu, že Obecní knihovna Před-
měřice nad Labem v krajském kole zvítězila, postoupila do národní-
ho kola a byla nominována na udělení státní ceny Ministerstva kul-
tury Knihovna roku 2020 v kategorii Základní knihovna.

Odborná pětičlenná porota jmenovaná ministrem kultury nás na-
vštívila ve středu 26. srpna. Předsedou komise byl Bc. Pavel Zajíc, 
ředitel Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm. Členkami poroty 
byly Ing. Jana Tomancová z Krajské knihovny Františka Bartoše ve 
Zlíně, Jaroslava Starcová z Krajské vědecké knihovny v Liberci, Mgr. 
Lucie Macháčková z Městské knihovny V Kutné Hoře a Lenka Drech-
slerová z Obecní knihovny v Rapotíně. Podpořit naši knihovnu přije-
ly knihovnice  Bc. Barbora Maňáková a Ilona Halberštatová z KMHK 
a Mgr. Petra Řoutilová ze SVK HK.  Přítomni dále byli starostka obce 
Stanislava Marková, ředitel ZŠ Mgr. Pavel Hebelka a zástupce ředi-
tele ZŠ Mgr. Michal Zikmund. Knihovnice Jana Kopřivová a Marcela 
Klimentová představily komisi obec Předměřice nad Labem, připo-
mněly vývoj knihovnictví v Předměřicích a seznámily členy komise  
s činností knihovny. Po prezentaci následovala prohlídka knihovny,  
k nahlédnutí byly připraveny fotografie z akcí a další materiály doku-
mentující činnost knihovny, dále např. Pamětní kniha obce či místní 
zpravodaje, v nichž jsou pravidelně zveřejňovány zprávy o činnosti 
knihovny. Komisi zajímaly také údaje o výpůjční době, počtu čtená-
řů, počtu výměnných souborů, počtu besed apod. V závěru návštěvy 
jsme od předsedy komise obdrželi pozvání do Zrcadlové kaple v Kle-
mentinu, kde mělo proběhnout v říjnovém Týdnu knihoven vyhod-
nocení národního kola.

Bohužel přišla druhá vlna covidu-19, opět byly zrušeny společné 
akce  a od 22. října byly na základě vyhlášení vlády ČR knihovny 
opět uzavřeny. Slavnostní ceremoniál s předáváním cen se nemohl 
uskutečnit ani v náhradním termínu 26. listopadu. Výsledky jsme se 
dozvěděli ze stránek Ministerstva kultury ČR 27. listopadu. Přestože 
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V letošním roce jsme se zúčastnili následujících závodů:

Mistrovství ČR na krátkých tratích v Račicích
Testovací závod reprezentačních družstev v Račicích
Memoriál Karla Popela v Praze
2 x Český pohár mládeže v Račicích
Mezinárodní mistrovství Moravy v Ostrožské Nové Vsi
Zvíkovský maratón
Závody Labsko – Orlického poháru:
- Nymburská 500
- Hradecký kilometr
- Dlouhé tratě na Pastvinách
- Krajem Pernštýnů – Pardubice
- Pohár Sezemic

Přestože byla letošní sezóna poznamenána omezeními spojenými  
s koronavirem, tréninková i závodní činnost oddílu  probíhala v ma-
ximálním možném rozsahu. Po zdařilé zimní přípravě, která probí-
hala v tělocvičně, plaveckém bazénu a na zimních soustředěních na 
běžkách na Horních Mísečkách a Benecku, jsme již v únoru zahájili 
přípravu na vodě, když nejstarší závodníci odcestovali na soustředě-
ní do chorvatského Ploće. Po návratu v polovině března je, stejně 
jako jejich malé kolegy, postihla epidemie a uzavření sportovišť až 
do května. Hlavní přípravné období jsme tak přečkali v mezích mož-
ností individuálními tréninky. S prvním uvolněním omezení na začát-
ku června bylo umožněno pořádání závodů v omezeném rozsahu. 
Starší závodníci vyrazili na Popelův memoriál do Prahy a na testova-
cí závody reprezentace do Račic. Pro nejmenší připravil kanoistický 
svaz regionální závody s limitovaným počtem účastníků spadající 
do Labsko – Orlického poháru. Naši benjamínci si tak zazávodili na 
tradičních závodech v Hradci Králové, Nymburce, Pardubicích a na 
Pastvinské přehradě, kde předvedli slibné výkony a odkud si každý 
přivezl několik medailí.

Další uvolnění umožnilo uspořádat vrchol letošní sezóny – čtyřdenní 
Mistrovství České republiky na kanále v Račicích. Před mistrovstvím 
naši závodníci absolvovali závěrečnou přípravu včetně soustředění 
na račickém kanále. Vzhledem ke zrušení mezinárodních závodů  
a olympijských her se domácího mistrovství účastnila kompletní 
česká elita v čele s medailisty z olympijských her a mistrovství svě-
ta Josefem Dostálem, Martinem Fuksou nebo Danielem Havlem.  
S touto konkurencí se utkal náš jediný závodník v kategorii mužů Mi-
chael Prokop a vybojoval 14. místo na trati 1 km, 16. místo na 500 m  
a 19. místo na 200 m. V kategorii dvojic pak obsadil spolu s Markem 
Prokopem 6. místo na 200 m.

Marek Prokop závodil v kategorii juniorů a zaznamenal svůj nejlepší 
individuální výsledek, když se probojoval do finálové jízdy A na 200 
m a obsadil 9. místo. Dále obsadil 18. místo na 500 m a 6. místo 
na deblkajaku v kategorii mužů. Marek byl letos jediným bodujícím 
závodníkem do Českého poháru mládeže, kde jsou hodnocena umís-
tění závodníků věkových kategorií od 13 do 18 let. Štafetu v příštím 
roce převezmou naši nadějní benjamínci, kteří v příštím roce pře-
jdou do žákovské kategorie.  

Po mistrovství republiky se bratři Prokopové zúčastnili ještě Me-
zinárodního mistrovství Moravy v Ostrožské Nové Vsi, kde zvítězili  
v individuálních závodech na 200 m a 500 m a přidali další medaile 
ze závodů dvojic. Plánovaný start na Mezinárodní regatě v Bratislavě 
již bohužel zhatila nová covidová omezení.

Družstvo benjamínků se v uplynulém roce opět rozrostlo a naši 
nejmenší se v konkurenci neztratí. Lucie Hegedüsová se dokázala  
v indvividuálních závodech na 200 m a 500 m v početné konkurenci 
vždy probojovat do finále Při závodech benjamínků na Mistroství ČR 
v Račicích obsadila 7. a 9. místo. Mikuláš Hronek přivezl z Mistrov-
ství ČR dvě bronzové medaile ze závodů deblkajaků na 500 m a 1000 
m spolu s Tomášem Faltusem ze Žamberka. Alice Válková získala 
bronzovou medaili ve své jízdě benjamínek C na 500 m.

V srpnu a září se podařilo uspořádat dva celostátní závody České-
ho poháru mládeže, kde naši benjamínci opět zaznamenali výborná 
umístění – Lucie Hegedüsová se opět prosadila do finálových jízd, 
medaile z jízd mladších benjamínků přivezli Ondřej Drdacký a Alice 
Válková, dobře se umísťovali i Mikuláš Hronek a Natálie Kubátová.

Výkony našich závodníků bylo v závěru sezóny možné sledovat na 
tradičním hojně obsazeném Černožickém kilometru v nedalekých 
Černožicích. Náš oddíl nastoupil v nejpočetnější sestavě za poslední 
roky včetně letošních začátečníků, takže závodní nasazení si vyzkou-
šeli i Adam a Matěj Víchovi nebo Šimon Hušek.  Naši  závodníci  
s hojnou podporou rodičů a dalších příznivců předvedli vynikající 
výkony s řadou vítězství a medailových umístění. Velmi nás potěšily 
výkony  našich  čtyřkajaků v nejsledovanějších závodech. Benjamínci 
v těžké konkurenci zvítězili a oddílový čtyřkajak v závodu dospělých  
složený ze dvou benjamínků a bratrů Prokopových obsadil druhé 
místo, když jen těsně podlehl čtyřkajaku USK Praha složenému ze 
seniorských reprezentantů ČR včetně olympionika Radka Šloufa.

Cestu do naší loděnice si i letos našla řada dalších dětí a my doufá-
me, že u našeho krásného sportu setrvají. V rámci všestranné pří-
pravy se věnujeme rovněž běhu a plavání. V říjnu jsme opět zahájili 
plavecký trénink v bazénu v Hradci Králové pod dohledem plavec-
kého trenéra. Trénink je však z důvodu vládních opatření přeru-
šen. Doufáme, že situace umožní uspořádat alespoň tradiční zimní 
soustředění v Krkonoších, kde se věnujeme běhu na lyžích. Ihned 
po  uvolnění vládních restrikcí obnovíme kondiční přípravu na další 
rok – běžecké a plavecké tréninky a tréninky v posilovně sportovní 
haly. Rádi přivítáme nové zájemce o rychlostní kanoistiku, zejmé-
na děti ve věku 9 - 12 let se zájmem o všestranný tělesný rozvoj. 
Naši činnost mohou příznivci a potenciální zájemci o kanoistiku blíže 
sledovat na  facebookové stránce Kanoistika Předměřice, kde získají  
i kontakty na trenéry.

V letošním roce jsme opět zlepšili materiální vybavení oddílu náku-
pem vybavení pro nejmenší závodníky, provedli jsme další stavební 
úpravy na loděnici a vybavili jsme posilovnu ve sportovní hale.  Rych-
lostní kanoistika je nákladný sport a činnost oddílu by nebyla možná 



Jako předseda oddílu věřím, že náš oddíl přispívá ke sportovnímu 
i kulturnímu vyžití v Předměřicích nad Labem a svými sportovními 
výsledky ji hrdě reprezentuje. Oddíl není uzavřenou skupinou, rádi 
mezi sebou přivítáme sportovní nadšence všech věkových kategorií, 
kteří mají chuť a sílu rozjet dračí loď. Přeji Vám, vážení spoluobča-
né, za oddíl DRAČÍCH LODÍ hodně zdraví a úspěchů v nadcházejícím 
roce.

Karel Bareš
Předseda oddílu TJ Sokol DRAČÍ LODĚ Předměřice nad Labem

FBC SOKOL PŘEDMĚŘICE – FLORBAL

Rok 2020 přinesl do našich životů, a to nejen do těch sportovních, 
věci zcela neznámé a doposud nepoznané. Vloni v tomto čase si 
kdokoli z nás dokázal jen těžko představit existenci koronavirové 
pandemie a její dopady na náš každodenní život.

Hodnotit proto sportovní rok 2020 je bohužel poměrně snadné. 
Florbalová sezóna 2019/2020 se nedohrála a ta následující, tedy 
2020/2021 se rozběhla, avšak za pár týdnů opět skončila. Než tedy 
hodnotit skromný sportovní rok 2020, pojďme se za předměřickým 
florbalem ohlédnout pár let zpátky. Důvodem nemusí být pouze 
sportovně nenaplněný rok, ale také to, že jsme v roce 2020 oslavili 
oficiální 10. narozeniny, jelikož v roce 2010 došlo k zapsání oddílu 
FbC Sokol Předměřice do České florbalové unie, dnes Český florbal.
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bez stabilní a dlouhodobé finanční a materiální podpory Obecního 
úřadu v Předměřicích nad Labem.  Do rozpočtu oddílu opět přispěl 
i Obecní úřad v Lochenicích, další zdroje jsme získali od Českého 
svazu kanoistiky a od České obce sokolské. Od společnosti SIGNA 
PUMPY, spol. s.r.o. jsme přijali sponzorský příspěvek a  materiálně 
nás podpořila společnost Ekoizol V&V. Všem tímto velmi děkujeme.

Václav Prokop

DRAČÍ LODĚ PŘEDMĚŘICE NAD LABEM V ROCE 2019

Vážení spoluobčané,

oddíl DRAČÍCH LODÍ, jehož členská základna čítá závodníky a závod-
nice ve věku od 10 do 57 let, vstoupil sedmým rokem mezi elitu 
oddílů tohoto krásného kolektivního sportu.

Vstup do letošní tréninkové činnosti byl omezen vládními opatření-
mi z důvodu šíření nemoci covid-19. Veškerá tréninková činnost byla 
řešena členy našeho oddílu striktně individuální sportovní činností 
zaměřenou na udržení fyzické výkonnosti. Po rozvolnění opatření 
byly obnoveny společné tréninky. Všichni jsme doufali, že poháro-
vé závody budou probíhat v naplánovaných termínech. Z důvodu 
velkého počtu sportovců a realizačních týmů se však závody po-
stupně rušily a nezbývalo než doufat a strategicky se připravovat na 
Mistrovství ČR, vrchol domácí závodní sezóny. V srpnu tohoto roku 
bylo za zpřísněných hygienických opatřeních MČR uspořádáno na 
závodním kanále v Račicích. Po narušené jarní tréninkové přípravě  
a s absencí letošních závodních zkušeností jsme tak trochu rozpačitě, 
bez větších ambicí stáli na startu nejdůležitějšího a jediného závodu 
letošní sezóny. Výsledky  MČR však vypovídají o skvělé výkonnosti 
závodníků našeho oddílu. Oddíl TJ Sokol DRAČÍ LODĚ Předměřice 
nad Labem se stal trojnásobným Mistrem republiky v kategoriích 
MIX 20 – 500 m, MIX 10 – 200 m, ŽENY 20 – 500 m a vicemistrem 
republiky v kategorii MUŽI 20 – 500 m. Dále o sobě dali vědět i naši 
junioři, kteří obsadili třikrát páté místo v různých kategoriích.

Díky grantům na sportovní činnost obce Předměřice nad Labem, 
členským příspěvkům a sponzorům byla zakoupena desetimístná 
dračí loď.

V letošním roce jsme nemohli z důvodu vládních opatření navázat 
na tradici Dračích plesů a podpořit tak společenský život naší obce. 
Jakmile to situace dovolí,  jsme připraveni tuto tradici obnovit a vře-
le vás přivítat na námi organizovaném plese.
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Psal se rok 2007, když se začal v Předměřicích objevovat florbal  
v organizovanější podobě. První florbalové začátky musíme smě-
řovat do školní tělocvičny, kde bychom v těchto letech našli partu 
mladých kluků, kterým tento sport učaroval. Parta kluků okolo Petra 
Hubáčka, Petra Maléře, Pavla Hellmanna, Jakuba Kotlana a dalších 
se začala postupně sehrávat. V roce 2008 se jako tým Sokol Před-
měřice junioři přihlásila do prvního ročníku Florbalové ligy amatérů, 
která se v předměřické hale hraje již 13 let. V další sezóně se pak 
tento tým objevuje v amatérské lize již jako tým Sokol Předměřice.  
V této soutěži pokračuje tým sokolů až do sezóny 2015/2016.

V roce 2010 však začínáme psát opravdovou historii oddílu FbC 
Sokol Předměřice. V tomto roce dochází k zápisu oddílu do České 
florbalové unie a ze dvou mladých florbalových nadšenců Petra Hu-
báčka a Petra Maléře se stávají také mladí trenéři, kteří pro sezónu 
2010/2011 přihlašují první registrovaný tým, tým elévů, do soutěží 
florbalové unie. Na naší první soupisce, soupisce tehdejších elévů, 
bychom našli 4 hráče, kteří ve své florbalové kariéře úspěšně pokra-
čují již deset let. Daniel Černý a Lukáš Doležal reprezentují mateřský 
oddíl FbC Sokol Předměřice hned ve dvou kategoriích a hrají zápasy 
v kategorii juniorů i mužů. Další, kdo florbalu zůstal věrný, jsou Mi-
chael Souček a Jan Kubec, kteří nastupují ke svým zápasům za junio-
ry oddílu Sokoli Pardubice. Tento tým se probojoval mezi 12 nejlep-
ších týmů v ČR, tedy do 1. juniorské ligy, a naši odchovanci tak hrají 
nejvyšší celostátní soutěž v rámci jejich kategorie. Nesmíme ovšem 
opomenout také onu partu prvních florbalistů, jelikož Petr Hubáček 
je hrajícím trenérem předměřických mužů a Pavel Hellmann válí za 
divizní FBŠ Všestary. Petr Maléř a Jakub Kotlan hrají 1. ligu FLA (Flor-
balová liga amatérů).

V roce 2010 rozšířila dvojici trenérů Hubáček – Maléř také Saša Žil-
ková, která trénuje naše nejmenší florbalisty v přípravce již 10 let. 
Postupně se pak oddíl rozrůstal o nové hráče i trenéry. V roce 2010 
jsme měli 2 trenéry s licencí a přibližně 20 dětí. O 10 let později má 
oddíl 120 členů od přípravek až po muže a 14 trenérů.

Za 10 let předměřičtí florbalisté odehráli stovky ligových zápasů  
a zúčastnili se desítek turnajů, kde dosáhli i řady úspěchů. Nelze je 
zde všechny vyjmenovat, ale za zmínku jistě patří úspěchy na jed-
nom z největších florbalových turnajů Salming Nisa Open v Liberci, 
odkud si v roce 2015 přivezli starší žáci 1. místo. Po infarktovém fi-
nále na nájezdy porazili Spartu Praha. V  roce 2017 pak ze stejného 
turnaje přivezli elévové bronzové medaile. V roce 2017 jsme o sobě 
dali prvně vědět také za hranicemi ČR. Tým starších žáků vybojoval 
3. místo na turnaji „Slovenský pohár vo florbale“, a při obhajobě 
bronzu v roce 2018 dokonce naši starší žáci nenašli přemožitele  
a celý turnaj vyhráli. Zlaté i stříbrné medaile máme také z Open Air 
Dobruška, kde se hraje velice oblíbený turnaj pod širým nebem.

Neměli bychom také opomenout společenskou florbalovou akci, 
kterou byl již třetí ročník Florbalového plesu FbC Sokol Předměřice. 
Bohužel nad touto akcí pro rok 2021 zatím visí velký otazník, a po-
kud nám to okolnosti nedovolí, budeme se těšit v roce 2022.

Je tedy patrné, že se florbal v Předměřicích zabydlel velice dobře  
a dnes patří neodmyslitelně ke sportovnímu životu v obci. K desá-
tým narozeninám si přejme další úspěšné florbalové roky a přede-
vším radost ze sportu, který bychom nemohli provozovat bez nad-
šení hráčů, rodičů, trenérů, našich podporovatelů a sponzorů. Všem 
za to patří velký dík.

Závěrem bychom rádi pozvali všechny nové florbalové adepty i je-
jich rodiče na některý z našich tréninků, kde si mohou florbal vy-
zkoušet a v ideálním případě se k nám přidat.

Jan Kubec – FbC Sokol Předměřice
DIVADELNÍ SOUBOR

Ani pro divadlo nebyl letošní rok příznivý a mrzí nás, že jsme ne-
stihli nazkoušet další hru, se kterou bychom svým příznivcům mohli 
udělat radost. Přes všechny nesnáze, které nám tento rok nadělil, 
se nám přece jen něco podařilo. Dva členové souboru se rozhodli 
věnovat celé čtyři víkendy studiu a absolvovali kurz režisérů. Jejich 
znalosti a zkušenosti budou pro soubor jistě přínosem. Nyní máme 
vybranou komedii zahraničního autora, kterou bychom pro vás rádi 
nastudovali. Zatím nebudu prozrazovat její název, ale těšíme se na 
váš smích, který nám všem moc chybí.

Ráda bych vás pozvala na 11. obecní ples, který byl naplánován opět 
na leden, ale v této nejisté době ještě nevíme, zda ho uspořádá-
me. Bude-li situace příznivá, oznámíme konání plesu včas. Přeji vám 
všem hodně optimismu, pohody a hlavně zdraví. 

Za divadelní soubor – Stanislava Hrušková

TJ SLAVOJ PŘEDMĚŘICE – FOTBALOVÝ ROK 2020

Fotbalový rok 2020 byl pro náš fotbalový oddíl TJ Slavoj Předměři-
ce hodně jiný než v minulých letech. Po úspěšném roku 2019 jsme 
opět zahájili hojnou účastí hráčů zimní přípravu všech kategorií ve 
sportovní hale. Bohužel však k zahájení jarní části sezóny již nedošlo 
z důvodů všem známým. Jakmile to bylo možné, veškeré kategorie 
zahájily pravidelné tréninky a odehrály množství přátelských zápasů 
nebo menších organizovaných soutěží.

Přípravu na další sezónu jsme již tradičně zorganizovali v příjemném 
prostředí kempu a   fotbalového hřiště Pecka. Soustředění si všichni 
krásně užili. Naši mladí hráči se zdokonalili ve fotbalových doved-
nostech, zejména přípravka se také trochu osamostatnila a všichni 
se zdravě nažhavili do podzimních bojů.

Podzimní sezóna se velmi úspěšně rozběhla, počasí přálo. Bohužel 
v půlce října přišla opět  další stopka. Nezbývá nám proto teď nic ji-
ného, než si udržovat kondici individuálně, občas si zaběhat a fotbal 
sledovat zatím jenom v televizi. Pevně však doufáme, že příští rok 
už proběhne ve standartním rytmu – zimní příprava, snad i v hale,  



patrola, kde hlavní hrdina Mashall spolu s ostatními kamarády před-
vedli skvělou a zábavnou jízdu.

Výjezd jednotky
V pondělí 10. února vichřice Sabina plnou silou udeřila na Českou re-
publiku. Vítr lámal stromy, převracel kamiony, ničil střechy a omezil 
dopravu. Bez elektřiny se ocitly statisíce odběratelů, energetici vy-
hlásili kalamitní stav. Hasiči odstraňovali spoustu spadlých stromů. 
Škody způsobené větrem byly vyčísleny na stovky milionů.
Vichřice se přehnala i obcí Předměřice nad Labem, nezpůsobila ale 
žádné vážnější škody na majetku. U bývalé Strojírny Gumokov v ulici 
Obránců míru došlo k vyvrácení vzrostlého stromu, který částečně 
omezil průjezd na komunikaci. V ulici U Panelárny vítr rozzlomil část 
stromu, která spadla vedle řadových garáží na louku. 

100 československých NEJ
V sobotu 7. března se naše hasičská Tatra CAS-32 zúčastnila unikát-
ního projektu, který proběhl v nákupním centru Orlice v Hradci Krá-
lové. Jednalo se o akci, která představila to nejlepší pod hlavičkou 
„Made in Czechoslovakia“. S průvodním zábavním programem pro 
všechny generace byly představeny exponáty, které vznikly v průbě-
hu let 1918-2018 v České republice nebo na Slovensku. Hasičská Ta-
tra byla lákadlem především pro děti. Potěšila ale i dříve narozené, 
kteří zavzpomínali na dobu, kdy Tatra díky své jedinečné koncepci 
podvozku neměla konkurenci a ve všech modifikacích se vyvážela 
do 40 zemí celého světa.

Covid-19 je v České republice
Onemocnění covid-19, které způsobuje nový koronavirus, se po-
čátkem měsíce března objevilo i v České republice. Poměrně rychlý 
nástup nákazy byl poznamenán nedostatkem ochranných pomůcek, 
které chyběly nejen obyvatelstvu, ale hlavně zdravotníkům, pečova-
telkám atd. Jako zdroj šíření nákazy bylo určeno zahraničí, postupně 
ale začal komunitní přenos uvnitř naší republiky. Na základě při-
jatých opatření jsme museli zrušit všechny plánované akce, došlo  
k uzavření hasičské zbrojnice pro veškeré volnočasové aktivity, byla 
odložena všechna školení a odborná příprava.

Pomáháme v nouzovém stavu
Počátkem měsíce dubna jsme se podíleli na distribuci ochranných 
pomůcek a dezinfekčních prostředků. Současně jsme pomáhali seni-
orům, osamoceným lidem nebo osobám se zdravotním omezením, 
kteří si nedokázali sami obstarat potraviny, léky, hygienické potřeby 
nebo jiné služby nezbytné pro chod domácnosti. Chtěli bychom tou-
to cestou poděkovat všem, kteří nám poskytli ochranné pomůcky  
a dezinfekční prostředky na činnost jednotky. 

Soutěž Rouška
Pro mladé hasiče jsme uspořádali soutěž Rouška sluší každému. Cí-
lem této akce bylo ukázat okolí, že nosit roušku není žádná ostuda 
a že jsme v tom všichni společně! Nošení roušek či jiných ochran-
ných pomůcek se stalo součástí každodenního života nás všech. Je 
to něco nového, něco, co tu ještě nebylo, na co nejsme zvyklí. Ale  
v momentální situaci to má smysl. 

Sběr druhotných surovin
V sobotu 16. května jsme v obci uspořádali sběr železného šrotu, 
vysloužilých elektrospotřebičů a starého papíru. Vzhledem k tomu, 
že v letošním roce sběrny požadovaly zaplatit za recyklaci kartonů 
nebo směsi papíru až 1,- Kč za kg, svoz starého papíru již dále nebu-
deme provádět.
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a potom od konce března se opět pravidelně uvidíme na našem 
krásném hřišti.

Na závěr bych rád poděkoval všem, kterým není fotbal v Předměři-
cích lhostejný a kteří ho ať aktivně, nebo i pasivně podporují: hrá-
čům, trenérům, obci, rodičům, sponzorům, fandům ... Děkuji. 

Ing. Jan Pumr
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Vážení spoluobčané,

letošní rok byl pro nás pro všechny zcela mimořádný. To, co proží-
vá každý z nás, je naprosto výjimečné, neboť situace, ve které jsme 
se ocitli, je úplně něco nového, nepoznaného. Virus na nás útočí 
ze všech stran. Je neviditelný, zákeřný a útočí v podstatě na celou 
světovou populaci. Změnil všechno: naše zvyky, pracovní nasazení, 
výuku na školách, provoz obchodů a služeb, zájmovou a sportov-
ní činnost. Výrazným způsobem také omezil činnost našeho sboru. 
Vraťme se ale na začátek roku, kdy ještě nikdo z nás netušil, jak se 
nám během několika týdnů změní život.

Valná hromada sboru
V pátek 31. ledna se v hasičské zbrojnici uskutečnila valná hromada 
našeho sboru. Pozvání přijali zástupci hasičských sborů z Nedělišť 
a Sendražic. Ve zprávě o činnosti za rok 2019 proběhla informace 
o výjezdech jednotky k mimořádným událostem, byly zhodnoceny 
výsledky na soutěžích v požárním sportu, činnost na úseku prevence 
nebo organizace kulturních a společenských akcí. V návrhu činnosti 
na rok 2020 byly stanoveny úkoly na úseku prevence a spolupráce 
s obecním úřadem v oblasti požární ochrany. Celkem 18 členů slav-
nostně převzalo od starosty sboru medaile a stužky „Za věrnost“.  
V další části programu proběhla volba výboru v novém složení. Na 
závěr starosta sboru poděkoval všem za aktivní činnost a za dosaže-
né výsledky na soutěžích v požárním sportu.

Výlety mladých hasičů
Ve středu 5. února jsme pro starší děti připravili výlet do arény Laser 
Game v Hradci Králové. Tato akční hra se odehrávala v uzavřeném 
prostoru s uměle vytvořenými překážkami za doprovodu světelných 
efektů a unikátní hudební kulisy. Všichni hráči dostali vesty, laserové 
zbraně a měli za úkol získat co nejvíce bodů zásahem protihráčů. 
Děti si vyzkoušely různé herní módy, učily se spolupracovat, komuni-
kovat a strategicky uvažovat. V potemnělé atmosféře arény si všich-
ni užili spoustu zábavy a napětí. V neděli 9. února se naši nejmenší 
hasiči vypravili do multikina CineStar na animovaný film Tlapková 
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Projektový den s charitou
V rámci projektu Young Caritas jsme v měsíci květnu uspořádali pro 
děti cizinců žijících v ČR první projektový den. Jelikož stěžejními pilíři 
ve vzdělávání projektu Young Caritas je společenská odpovědnost  
a prevence obecně, téma bylo zaměřeno na základy požární ochrany 
a seznámení s hasičskou technikou. Interaktivní vzdělávací program 
a doprovodné soutěže byly zakončeny ukázkou ručních hasicích pří-
strojů a projížďkou v hasičské bugině.

Rozvolnění opatření
I když se v měsíci květnu pozvolna začala rozvolňovat karanténní 
opatření a my jsme se mohli o další krůček vrátit k běžnému fungo-
vání, na uspořádání Hasičského dne to bohužel nestačilo. Poprvé po 
20 letech musela být tato akce zrušena. 

Projížďky na koních
Ve středu 20. května se mladí hasiči konečně po dvou měsících do-
čkali hasičského kroužku. Proto jsme pro ně připravili malý výlet  
s překvapením, kde se všichni mohli projet na koních. Nejdříve děti 
dostaly od zkušené instruktorky základní informace o vzájemné 
harmonii koně a jezdce, poté už následovaly projížďky s Pepou a 
Karlem. Dětem se to moc líbilo a na závěr si pohled ze sedla mohli 
vyzkoušet i rodiče.

Humanitární sbírka
V sobotu 30. května proběhla v hasičské zbrojnici humanitární sbír-
ka. Spoluobčané mohli odevzdat veškeré oděvy, obuv, lůžkoviny, 
knihy, menší elektrospotřebiče a další věci. Vytříděný materiál je 
následně rozesílán jako materiální pomoc lidem v České republice, 
východní Evropě a v zemích třetího světa, zejména v Africe. Děkuje-
me všem za darované věci.

Výlet do zooparku
Ve středu 3. června se mladí hasiči vypravili do Stěžer na prohlídku 
zooparku. Nejdříve každý dostal sáček s krmením pro zvířata a pro-
hlídka mohla začít. K vidění byli papoušci z Jižní Ameriky a Austrálie, 
ze savců děti mohly nakrmit osla domácího, zebru bohmovu, kozy 
girgentánské nebo poníky. Dětem se líbily surikaty a mládě lemura 
kata, dominantou zooparku byla mladá samice velblouda dvouhrbé-
ho. Výlet se vydařil a děti si domů odvezly spoustu zážitků.

Pálení čarodějnic
V letošním roce z důvodu pandemie proběhlo pálení čarodějnic na 
písníku až v pátek 12. června, současně se zde uskutečnila kulturní 
akce. Děti si prohlédly hasičské vozidlo Tatra 138 CAS-32, stříkačku 

PS-12 a vyzkoušely si hasičskou výstroj. Vatra byla zapálena ve 20.30 
hodin, naše jednotka zde zajišťovala požární dozor.

Výlet do zoologické zahrady v Praze
V měsíci červnu mladí hasiči navštívili zoo v Praze. Děti si nenechaly 
ujít křest sloních samiček. První se narodila 27. března, kdy byla zoo 
již dva týdny uzavřená, a druhá 9. května. Během slavnostního křtu 
dostaly sinhálská jména Lakuna a Amalee, která pro ně vybrali cho-
vatelé. Dětem se také líbila rezervace Bororo, pavilon goril a skvělé 
vystoupení s lachtany.

Akce pro děti
V sobotu 27. června jsme zavítali s hasičskou buginou do Sendražic, 
kde místní dobrovolní hasiči připravili pro veřejnost zábavné odpo-
ledne. Návštěvníci si mohli prohlédnout hasičskou techniku, děti si 
zastříkaly z proudnic a nechyběly projížďky s hasičskou buginou. Na-
konec se všichni vyřádili v pěně.

Výjezd jednotky
V úterý 2. července jednotka vyjížděla na likvidaci následků po vě-
trné smršti. V katastru obce byly z komunikací odstraňovány spadlé 
stromy a větve. Na několika místech došlo vlivem přívalového deště 
k ucpání kanálových vpustí, které bylo nutné zprůchodnit.

Parní vlaky v Předměřicích
V prvním červencovém víkendu Výtopna Jaroměř opět uspořáda-
la jízdy muzejních vlaků tažených parní lokomotivou na trase Jaro-
měř – Hradec Králové. Tyto historické vlaky měly krátkou zastávku v 
Předměřicích nad Labem na případné doplnění vody, které zajišťo-
vala naše jednotka.



Kontroly komínů
Ve dnech 24. - 27. září jsme v obci uspořádali preventivní akci za-
měřenou na kontroly komínů. U spotřebičů na plynná paliva byly 
nejčastější závady týkající se neprůchodnosti kondenzátní jímky.  
V několika případech bylo zjištěno zadehtování komínu, což je dů-
sledkem nedokonalého spalování. Při tomto procesu vznikají látky 
tvořící dehet, k jehož usazování napomáhá kondenzát, který vzniká 
při poklesu teploty spalin pod rosný bod. Tuto problematickou si-
tuaci může podporovat i skutečnost, že zejména u starších objektů 
nedochází k ověření vhodnosti spalinové cesty pro konkrétní typ 
spotřebiče na tuhá paliva.

Závod požárnické všestrannosti
Za přísných hygienických opatření se v sobotu 3. října uskutečnil  
v Králíkách Závod požárnické všestrannosti. Vzhledem ke koronavi-
rovým opatřením neproběhlo žádné hromadné zahájení ani žádné 
vyhodnocení. Každé družstvo přijelo na místo konání v přesně sta-
novený čas, aby nedocházelo ke kontaktu s ostatními soutěžícími. 
Na startovní listině bylo přihlášeno celkem 36 pětičlenných druž-
stev. Ta měla za úkol v co nejkratším čase uběhnout trať v délce 3 km 
a plnit disciplíny, které byly rozmístěny po celé délce tratě. Jednalo 
se o střelbu ze vzduchovky, základy topografie, vázání uzlů, základy 
první pomoci, znalosti z požární ochrany a překonání překážky na 
vodorovném laně. Naše družstvo starších dětí nasbíralo pár trest-
ných bodů na vzduchovce a na topografii. S časem na trati 24.13 
minut obsadilo krásné 12. místo.

Drakiáda
I v letošním roce jsme si s mladými hasiči naplánovali jednu z ob-
líbených podzimních akcí – pouštění draků. Ta se konala ve středu  
7. října na fotbalovém hřišti. Děti si donesly z domu spoustu krás-
ných draků a dráčků. Počasí nám přálo, vítr krásně foukal, tak jsme 
se s chutí vydali dráčky provětrat. Byl to krásný pohled na podzimně 
zbarvené stromy za školou a letící draky na nebi. Akce se vydařila  
a děti si domů odnesly spoustu krásných zážitků. Bohužel to byla asi 
naše poslední společná akce v tomto roce.

Druhá vlna pandemie
Vzhledem k dramatickému nárůstu počtu onemocnění koronavirem 
došlo v měsíci říjnu k výraznému zpřísnění protiepidemických opat-
ření, kterými chtěla vláda zvrátit nepříznivý vývoj pandemie. Opět 
došlo k vyhlášení nouzového stavu, byly uzavřeny školy, kina, diva-
dla, zrušily se veškeré kulturní a sportovní akce.

Dočasně byla zakázaná i zájmová činnost a my jsme se opět nemohli 
scházet, chodit do přírody, sportovat ani jezdit na výlety. Proto jsme 
se zapojili se do projektu, jehož cílem bylo představovat naše ná-
měty a nápady, jak se vyrovnáváme se současnou situací, nebo co 
připravujeme apod. S pomocí sociálních sítí jsme si předávali drob-
né každodenní činnosti a náměty, které měly dětem zpestřit dny  
v nouzovém stavu a rovněž propojit hasičskou komunitu při konkrét-
ních aktivitách.

Věřím, že se v příštím roce situace s přenosem nákazy koronavirem 
uklidní a že se všichni budeme moci vrátit k běžnému způsobu ži-
vota. Na závěr bych vám chtěl popřát pevné zdraví, krásné prožití 
vánočních svátků a v novém roce hodně štěstí a spokojenosti.

Jan Medaš
starosta Sboru dobrovolných hasičů v Předměřicích nad Labem

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
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Tropická charitativní pouť
Druhý červencový víkend patřil v České Skalici tradičně Tropické cha-
ritativní pouti. Na prostranství u restaurace Tropical se sjelo několik 
desítek pouťových atrakcí a stánků. Největší pouť v širokém okolí 
navštívilo od pátku do neděle několik tisíc lidí. O jejich zábavu se sta-
rala celá řada umělců. K vrcholům sobotního večera patřila hasičská 
vodní fontána se světelnými efekty a ohňostrojem, na které se po-
díleli členové naší jednotky s technikou. Byla to nádherná podívaná, 
kdy 42 vodních proudů vytvořilo nevídaný světelný koncert a vodní 
balet několika tisíc litrů vody. Na závěr se rozezněly hasičské siré-
ny doprovázené modrými majáky. Výtěžek z této akce byl věnován 
Ústavu sociální péče v České Skalici a dětem postiženým mozkovou 
obrnou.

Soutěž Požární ochrana očima dětí
I v letošním roce se žáci základní školy a mladí hasiči zúčastnili vý-
tvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí. Vzhledem  
k současné situaci se vyhodnocení republikového kola za rok 2020 
nemohlo uskutečnit v plánovaném termínu, výsledky soutěže zve-
řejníme na webových stránkách www.sdhpredmerice.cz.

Výjezdy jednotky
Během letních měsíců jednotka několikrát vyjížděla na likvidaci ne-
bezpečného hmyzu. Jednalo se především o vosy, které ohrožovaly 
obyvatele bytových domů.

Rozloučení s prázdninami
Mladí hasiči se letos rozloučili s prázdninami ve středu 9. září. Na 
hřišti pod nádražím byly připraveny různé disciplíny a ukázky. Děti si 
vyzkoušely střelbu ze vzduchovky, stříkání z proudnice na plechovky, 
stavění kostek, překonání překážky po laně a další. Po zdolání všech 
úkolů děti dostaly sladkou odměnu a opečeného buřtíka. Proběhlo 
zde také vyhodnocení soutěže Rouška. Na závěr byla pro děti připra-
vena ukázka s ručními hasicími přístroji a pak se už všichni těšili na 
projížďky s hasičskou buginou.

Brigáda v hasičské zbrojnici
V sobotu 12. září proběhl úklid hasičské zbrojnice a údržba techniky. 
Byl také proveden nátěr garážových vrat a údržba zeleně. Na hasič-
ském vozidle byly zkontrolovány provozní kapaliny, brzdová sousta-
va a technický stav na STK. V odpoledních hodinách jsme pro členy 
připravili společenskou akci spojenou s opékáním kýt.
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Cvičit jsme začali opět v září v obvyklých časech i hodinách. Takto 
jsme se scházeli do února. Karneval byl již bohužel zrušen. Mažoret-
ky v prosinci uspořádaly vánoční akademii pro rodiče. Předvedly, co 
se od září naučily. Ještě stihly vystoupení  ve filharmonii. Všechny 
závody byly zrušeny. Alespoň  mohly předvést své umění na dět-
ském dni na písníku, v Jiráskových sadech v Den dechové hudby a na 
akci  Kola ve městě. Žactvo se zúčastnilo okresního zimního pětiboje  
a posbíralo nádherných devět postupů do krajského kola. To se však 
již nekonalo.

Od září 2020 cvičíme, pokud to omezení dovolí, takto:

Mažoretky – fitko
Volejbal – hala
Kondiční cvičení – pondělí a středa u Bajerů
Aerobik – fitko
Rodiče s dětmi a žactvo pro nedostatek prostor a v důsledku růz-
ných epidemiologických opatření bohužel letos necvičí.

Lenka Fišerová
Sportovní gymnastika Předměřice
V Předměřicích cvičíme už 5 let

Sportovní gymnastika je krásný sport. Sportovec se v něm učí roz-
víjet své všestranné pohybové dovednosti. Cvičí vytrvale a vidina 
splněného cíle ho motivuje ke stále větší výkonnosti ať už je mu 5, 
nebo 50 let, ať cvičí první měsíc, anebo má za sebou dvacáté závo-
dy, ať trénuje v moderní tělocvičně, nebo cvičí v sále za hospodou. 
Gymnastou se člověk nenarodí, gymnastou se člověk stává, a to pře-
devším díky silnému odhodlání, pravidelným tréninkům, ale hlavně 
tím, že tomuto sportu odevzdá celé své srdce.

Před pěti lety jsme našli několik takových odhodlaných duší v Před-
měřicích nad Labem a společně jsme tam založili klub Sportovní 
gymnastika Předměřice (SGP). Tomuto sportovnímu týmu jsme 
začali věnovat čas a energii. Naší hlavní myšlenkou bylo nabídnout 
sport každému bez rozdílu věku nebo talentu. Od tréninků jednou 
týdně jsme se společně propracovali k prvním závodům. Postupně 
se tým sportovců, ale i jejich rodičů a přátel rozrůstal do velké rodi-
ny, jejímž cílem bylo vytvořit prostředí, kde bude dětem dobře a kde 
se naučí mít své pohyby i mysl pod kontrolou, kde se budou všichni 
navzájem podporovat, pomáhat si, spolupracovat, kde budou mít 
partu přátel, se kterými budou vyrůstat a vytvoří si vzpomínky na 
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celý život. Místo, kde zážitky a přátelé jsou víc než medaile. Jedno-
duše místo, kam se budou děti těšit a rády se vracet. Dětí, které 
touží být součástí týmu, je rok od roku více, což nás těší.

Dnes po pěti letech fungování má tým SGP téměř stovku členů. Patří 
mezi ně holky i kluci od předškolkových dětiček starých jen 3 roky 
až po starší děvčata, která brzy půjdou na střední školu. Každý člen 
má svou skupinu, se kterou se pravidelně schází na trénincích ať jen 
jednou za týden v rámci kroužků přípravky, gymnastiky pro radost 
nebo gymnastiky pro kluky, nebo jako člen závodního týmu čtyři-
krát týdně. Zástupci závodních týmů SGP se zpravidla účastní závo-
dů asociace ČASPV, kde se pravidelně umisťují na předních místech,  
a to například v Trutnově, Vrchlabí nebo na MČR v Doubí u Třeboně. 
Od loňského roku se SGP účastní i závodů České gymnastické federa-
ce, kde je konkurence silnější, zato motivace větší. Během školního 
roku jezdí děti na gymnastická soustředění po celé České republice  
a každé léto mají navíc možnost zúčastnit se letního pobytového 
nebo příměstského tábora. Pro rodinu a přátele již tradičně pořá-
dáme vánoční akademii a oddílové závody a stanování u Stříbrného 
rybníku.

Velké poděkování za finanční a materiální podporu klubu patří obci 
Předměřice nad Labem a její základní škole, ale i všem příznivcům 
SGP, kteří jsou tu s námi a věří, že trénink je cesta.

Zuzana Mohylčáková
TOM NEZMAŘI PŘEDMĚŘICE

Letošní tábor se uskutečnil v podhůří Lužických hor v chalupě A-TO-
Mu ve Sloupu. 18 účastníků mimo jiné ocenilo velkou společenskou 
místnost se dvěma stoly na stolní tenis, pískoviště a hřiště s umělým 
povrchem na míčové hry. Ujeli jsme 247 km na kole a k tomu jsme 
přidali 23 km pěšky. Počasí turistice celkem přálo, a proto jsme vyrá-
želi raději na kratší túry, ale zase častěji.

Kromě cykloturistiky se do programu vešly táborové hry, turistický 
závod, cyklistická časovka jednotlivců, koupání v blízkém koupa-
lišti, návštěva sklářského muzea v Novém Boru, návštěva sklárny  
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žení paní Bukačová, paní Marešová, pan Burián a pan Mareš zúčast-
nilo krajských závodů v bowlingu v Hradci Králové, kde se podařilo 
získat čtvrté místo.

Dokonce jsme stihli ještě oslavit MDŽ v restauraci Cejnarka. Osla-
va proběhla s občerstvením, všem se líbila. Některé naše členky  
8. března navštívily Filharmonii v Hradci Králové, kde zhlédly Proda-
nou nevěstu, divadelní představení spolku ochotníků v Úpici. Na zá-
věr každá žena dostala pěknou kytičku. Pak nastalo dlouhé neaktivní 
období a vlastně až koncem června proběhlo grilování ve venkovních 
prostorách restaurace Cejnarka, kde se nás sešla celá padesátka. Po 
prázdninách 17. září se nám podařilo, již v menším počtu, navštívit 
Krajský den seniorů na Pivovarském náměstí v Hradci Králové.

Ve dnech, kdy to situace dovolila, se naše členky scházely na rela-
xačním cvičení ve sportovní hale pod vedením paní Jarošové.
Na naši činnost jsme požádali o dotaci Obecní úřad Předměřice nad 
Labem. Tuto jsme sice dostali, ale nepodařilo se nám ji využít, a pro-
to ji pro letošní rok vracíme v celé částce zpět.

Co k tomu říci na závěr? Situace je vážná, a proto respektujme to, co 
víme, a pomáhejme si, abychom vše ve zdraví překonali.

Josef Staněk – předseda organizace

KLUB VOJENSKÉ HISTORIE PŘEDMĚŘICE N.L., Z.S.

Chod Klubu  vojenské historie Předměřice nad Labem, z.s. sdru-
žující zájemce o vojenskou historii od roku 1757 do roku 1945 byl  
v letošním roce značně poznamenám celosvětovou pandemií koro-
naviru a s tím souvisejícími zákazy konání hromadných akcí. Členové 
klubu se tak v letošním roce zúčastnili pouhých dvou akcí, které se 
konaly v létě, v době rozvolnění zákazů a nařízení. Obě akce byly 
zaměřeny na tematiku prusko - rakouské války roku 1866. Šlo o akci 
Bitva u Jičína 1866 – Jak se bojovalo v prachovském sedle,  konané  
v obci Prachov, a o stěžejní akci na Chlumu, která byla v letošním 
roce pořádána za menší účasti jak členů uniformovaných jednotek, 
tak i veřejnosti. I přesto byly provedeny tradiční pietní akty na prus-
kém hřbitově i u Baterie mrtvých. Následná bitevní ukázka se konala 
netradičně přímo v lese Svíb.  

Bohužel platná omezení poznamenala i akci, kterou náš klub pořá-
dá v Předměřicích nad Labem u příležitosti Dne válečných veteránů. 
Tento rok se tak poprvé od roku 2000 oficiálně akce nekonala. Zá-
stupci klubu pouze položili květinové dary u památníků na území 
obce, aby tak uctili všechny, kteří ve válečných konfliktech obětovali 
své životy.                                                                        Ing. Lukáš Pultar

v Kunraticích, zhlédnutí divadelního představení v lesním divadle ve 
Sloupu, střelba ze vzduchovky a dvakrát táborák s opékáním buřtů 
a zpíváním při kytaře.

Ing. Luboš Podlipný – vedoucí oddílu

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SENIOŘI ČESKÉ REPUBLIKY,
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE PŘEDMĚŘICE NAD LABEM

Naše místní organizace svazu Seniorů pokračuje v činností již pat-
náctým rokem a sdružuje všechny ty, kteří mají chuť obohacovat 
svůj život po stránce společenské, kulturní či sportovní a kteří se 
zajímají také o dění v naší obci. Kromě letních prázdnin se scházíme 
na svých schůzkách pravidelně jednou za měsíc. Tak tomu mělo být 
i v letošním roce.

Rok 2020 je rokem, kdy měly proběhnout oslavy 30 let vzniku naší 
seniorské organizace. Plán práce byl sestaven v duchu tohoto výročí. 
Vzhledem k celkové situaci neproběhla žádná celostátní oslava, ba 
ani ne v krajském měřítku. Proto bych chtěl touto formou poděko-
vat všem našim funkcionářům i členům naší organizace, kteří pracují 
bez nároku na odměnu. Všichni víme a dobře si uvědomujeme, že 
koronavirus vůbec nepřeje sportovní činnosti a silně omezuje náš 
život.

Začátek roku byl pro naši činnost slibný. Čtrnáct našich členů odje-
lo do Nové Paky na Zimní sportovní hry, kde jsme získali 3 medai-
le: první místo paní Brožková ve střelbě na hokejovou branku, pan 
Svatoš vybojoval jedno druhé místo ve sjezdoslalomu, třetí místo ve 
střelbě získal pan Burián. 25. února se naše smíšené družstvo ve slo-
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