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BILANCE ROKU 2021 V OBCI
Milí spoluobčané,
pravidelně na konci roku vás informujeme o dění v obci,
o aktivitách, investicích a hodnotíme uplynulý rok. Tento rok
byl opět poznamenán epidemií, ale snažili jsme se naplánované investice zrealizovat.

Návrh rozpočtu a informace o předpokládaném výsledku hospodaření obce k 31.12.2021 jsou zveřejněny na úřední desce u obecního
úřadu a zároveň na úřední elektronické desce umístěné na webových stránkách obce – www.predmericenl.cz. Zveřejněn je i rozpočet Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Labem. Zastupitelstvo obce bude navržené rozpočty schvalovat na prosincovém
zasedání zastupitelstva.

V minulém Zpravodaji jsem se již zmiňovala, že další stavební akcí
týkající se modernizace základní školy bude II. etapa modernizace
interiéru ZŠ – tělocvična, šatny – stavební úpravy stávajícího stavu.

O investičních prioritách jsem vás již informovala v úvodu, ale plánujeme ještě provést výměnu střešní krytiny na budově tzv. „Staré
školy“, což je budova čp. 123.

Rekonstrukci této části budovy v červnu 2020 zahájil vítěz výběrového řízení, firma REDOMO, a.s., Hradec Králové. Náklady na stavbu
činily 16 554 823,- Kč včetně DPH. Podařila se nám na tuto stavbu
získat dotaci ve výši 14 899 340,- Kč z Ministerstva financí z programu Podpory rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. Na drobné vybavení těchto
nových prostor ještě poskytla obec škole finanční prostředky ve výši
213 000,- Kč. Tělocvična byla zkolaudována v červnu letošního roku
a předána základní škole k užívání.

Plánuje se také výsadba zeleně v obci. V loňském roce jsem vás informovala o zadání projektu na rozvoj sídelní zeleně v obci, na kterém se ještě pracuje. Projekt již dostává konkrétní podobu. Osázení
záhumenní cesty je součástí tohoto projektu, ale plánovaný lesopark, který by měl být umístěn mezi tratí a náhonem, bude řešen
samostatným projektem. Průjezd obcí chceme oživit trvalkovými záhony. První se již zrealizoval v listopadu v centru obce. Na vzrostlejší
zeleň podél silnice není dostatek prostoru.

Další připravovanou akcí je Sportovní areál Předměřice nad Labem
TJ Slavoj, na který je zpracována kompletní projektová dokumentace. Na tuto stavbu ale bude vydáno stavební povolení bohužel
až nyní v prosinci. Nyní čekáme na vhodný dotační titul, abychom
mohli stavbu realizovat alespoň po etapách. Jsme si vědomi, že musíme začít výstavbou kabin se zázemím, které jsou ve velmi špatném
stavu.
Další připravovanou stavbou, s jejíž realizací se v letošním roce
počítalo, je další etapa modernizace ZŠ pod pracovním názvem
Rekonstrukce – „Budova ZŠ Předměřice nad Labem – IV. Etapa –
Hlavní budova-Podkroví, rozšíření kapacity“. Na tuto stavbu máme
projektovou dokumentaci, stavební povolení a výběrové řízení na
realizátora stavby. Požádali jsme na tuto stavbu o dotaci opět z Ministerstva financí z programu Podpory rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálního školství v působnosti obcí, ale bohužel nám v tomto případě nebyla dotace přidělena. Ale budeme se
snažit v příštím roce požádat z jiného dotačního titulu.
V loňském roce jsem vás informovala o zadání projektové dokumentace „Přechody pro chodce Předměřice nad Labem“ pro společné
územní a stavební řízení a zároveň pro provedení stavby. Součástí
nabídky pak bylo i technické projednání s dotčenými orgány státní
správy a správci sítí. Tento proces byl ukončen a v říjnu mohlo být
požádáno o stavební povolení. S rekonstrukcí přechodů se počítá
v příštím roce. Dle rozpočtu budou náklady činit zhruba 5 000 000,Kč.

Plány na rok 2022
Rada obce navrhla pro rok 2022 rozpočet prozatím přebytkový s celkovými příjmy 32 189 903,- Kč, výdaji celkem 30 968 700,- Kč a saldem příjmů a výdajů ve výši 1 221 203,- Kč s tím, že investice na rok
2022 jsou zařazeny prozatím pouze dvě. Těmi jsou zmíněné přechody pro chodce a rozšíření zázemí kuchyně bowlingu. Další investice
budou do rozpočtu zařazeny úpravou rozpočtu na základě výsledků
výběrových řízení a reálných možností získání dotací na další etapu
modernizace ZŠ a na výstavbu kabin TJ Slavoje.
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Kontejnery na bioodpad
O kontejnerech na bioodpad jsem vás informovala v loňském zpravodaji, ale bohužel problém s neúnosným objemem biomasy se nevyřešil a nepořádek na třech stanovištích bioodpadu, které máme,
rovněž ne. Tato stanoviště nemohou zůstat volně přístupná, jelikož
nám na tato místa vozí bioodpad firmy a cizí občané. Zastupitelstvo
z těchto důvodů rozhodlo o zřízení sběrného dvora pro bioodpad,
který bude umístěn mezi Labským náhonem a tratí. Přístup na tento
pozemek nám umožnila firma VAK Hradec Králové přes most vedoucí k čerpací stanici. Oplocený prostor pro bioodpad bude uzamčen
a v době otevíracích hodin bude prostor pod dozorem pracovníků
úřadu. Zřízení sběrného dvora plánujeme zavést co nejdříve a včas
budeme informovat o jeho otevření a následném provozu.

Zásadní změna odpadového hospodářství v obci
Počátkem listopadu jste byli dopisem informováni o změně odpadového hospodářství v obci, ale dopis ještě jednou přikládám.

Informační dopis o změně odpadového hospodářství
v obci Předměřice nad Labem
Vážení spoluobčané,
oslovujeme vás ve věci změny týkající se odpadového hospodářství
u nás v obci. Novelou zákona o opadech, která nabývá platnosti od
1. 1. 2022, se musí řídit všechny obce bez výjimky. Tato změna pro
naši obec je naprosto zásadní. Likvidaci komunálního odpadu si každý z nás (většinou majitel nemovitosti nebo fyzická osoba) do letošního roku řešil sám se svozovou firmou Hradecké služby. Naše obec
je jedna z mála obcí, která tento systém držela do poslední chvíle,
pokud to zákon umožňoval. Bohužel tento vztah – občan + svozová
firma – novela zákona již neumožňuje. Tuto skutečnost oznámila
i dopisem ze dne 22.10.2021 akciová společnost Hradecké služby.
Od 1. 1. 2022 podle zákona přebírá obec odpovědnost za veškerý
vyprodukovaný odpad v obci. Vzniká tak nový vztah občan + obec +
svozová firma.

BILANCE ROKU 2021 V OBCI
Komunální odpad
ZO podle platné legislativy schválilo dne 11. 10. 2021 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Obec touto vyhlášku zavádí místní poplatek
za obecní systém odpadového hospodářství. Tato Obecně závazná
vyhláška je zveřejněna na webu obce – www.predmericepnl.cz.
Poplatníkem poplatku bude:
* fyzická osoba trvale hlášená v obci
* vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci, ve které není nikdo trvale hlášen
* spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci
Všichni výše uvedení jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně. Poplatek se bude hradit vždy jednou ročně
do 31.3. a sazba poplatku pro rok 2022 bude činit 600 Kč na osobu.
Každý poplatník obdrží předem platební předpis na tuto částku.
Poplatek je možné uhradit formou bankovního převodu nebo platbou v hotovosti v pokladně obecního úřadu.
Nádobu na komunální odpad (popelnici) si pořídí každý majitel nemovitosti sám, pokud ji do této doby nevlastnil, a pokud ano, použije nádobu stávající.
Svoz komunálního odpadu bude probíhat jednou za čtrnáct dnů.
Separovaný odpad
ZO podle platné legislativy schválilo dne 11. 10. 2021 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového
hospodářství na území obce. Dle této vyhlášky je každý občan povinen odpad nebo movitou věc, kterou předává do obecního systému, odkládat na místa k tomu určená obcí v souladu s povinnostmi
stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo
movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou. V současné
době je v obci několik stanovišť s kontejnery na separovaný odpad
a jsou vyspecifikované v této vyhlášce. Tato Obecně závazná vyhláška je zveřejněna na webu obce – www.predmericepnl.cz.
Změna v třídění plastu a papíru od 1. 1. 2022
Každý majitel nemovitosti v obci, která slouží k bydlení, obdrží zdarma jednu 120 l nádobu na plastový odpad a jednu 120 l nádobu na
papírový odpad. Každému bytovému domu bude zdarma poskytnuta jedna 1000 l nádoba na plastový odpad a jedna 1000 l nádoba
na papírový odpad.
Svoz plastového odpadu bude plně hradit obec a bude probíhat
jednou za čtrnáct dnů.
Svoz papírového odpadu bude plně hradit obec a bude probíhat
jednou za měsíc.
Důvodem změny v třídění těchto dvou komodit je jednak to, že každý občan bude mít možnost třídit si svůj odpad v pohodlí domova.
Dalším důvodem jsou neustále přeplněné nádoby na plasty a papír
na vyhrazených stanovištích, a tím mnohdy pro naše občany nedostupné. Jsme nuceni často přemísťovat tyto kontejnery na různá stanoviště, abychom zabránili přístupu cizím občanům. V neposlední
řadě to je neustálý nepořádek kolem kontejnerů. Cílem těchto opat-

ření je i to, že bychom mohli dosáhnout snížení nákladů na likvidaci
těchto odpadů, které neustále stoupají. Věříme, že tato opatření pochopíte a všichni se zapojíte do pečlivého třídění odpadu, abychom
snížili množství vyprodukovaného komunálního odpadu v obci. Jen
pro informaci jsou nastaveny limity na množství vyprodukovaného
odpadu na obyvatele. Pro letošní rok činí 200 kg na obyvatele a rok.
Příští a následující nejbližší roky se tento limit snižuje o 10 % ročně. Při překročení těchto postupně se snižujících limitů výrazně (cca
o 60 %) narůstají poplatky za uložení odpadu.
Ostatní separovaný odpad (sklo, plechovky, oleje, textil) bude
možné odkládat dále na vyhrazených stanovištích.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou zachovány i nadále.
Bioodpad je velkým problémem jak z hlediska nákladů, tak i tz hlediska tvořícího se nepořádku. I zde obec připravuje změnu, o které
budeme včas informovat.

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

Obecní úřad
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 obecního úřadu.

Služby obecního úřadu:
Ověřování podpisů a dokumentů – může provádět pouze starosta.
Je lépe se domluvit telefonicky předem. V obci není matrika a pobočka 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 a další kontakty jsou rovněž
uvedeny na webových stránkách obce.

Upozornění pro majitelé psů
Chtěla bych požádat majitele psů, aby se chovali zodpovědně při
venčení a sbírali exkrementy po svých mazlíčcích. Následná péče
travnatých ploch je pro ty, co se o zeleň starají, hodně nepříjemná.
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BILANCE ROKU 2021 ● OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2020/2021
Dále se v poslední době hodně rozmáhá, že majitelé psů jdou na
procházku a nemají psa na vodítku. Uvnitř obce to není v žádném
případě možné. Nikdy se nedá odhadnout, co pes udělá. Může ohrozit děti, ale i dospělé. Stalo se, že volně se pohybující pes strčil do
dospělé ženy, která se při tom zranila. Není to první případ.

Poděkování
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkovala všem spolkům
v naší obci, které i v těchto ztížených podmínkách poznamenaných
pandemií se starají o rozvoj sportu v obci, trenérům a vedoucím,
kteří se obětavě věnují hlavně dětem a mládeži. Touto cestou bych
chtěla pogratulovat předměřickým gymnastkám Kateřině Čapkové
a Tině Špatenkové ke skvělému úspěchu na Mistrovství české republiky, kde získaly zlatou a stříbrnou medaili. Vedení Českého svazu důchodců, především panu Josefu Staňkovi, děkuji za snahu plánovat
kulturní vyžití našich seniorů, které se bohužel vzhledem k aktuální
situaci neuskutečnilo. Rovněž děkuji Sboru dobrovolných hasičů za
obětavou celoroční práci pro obec a Českomoravskému klubu vojenské historie za tiché uctění památky 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. Paní
učitelce Kopřivové děkuji za pomoc při tvorbě obecního časopisu
Předměřický zpravodaj.

Po půlroční přestávce jsme se vrátili k normální prezenční výuce ve
škole a věřili jsme, že si žáci užijí výletů, exkurzí, soutěží a všeho,
co muselo být v minulém školním roce zrušeno, nebo to probíhalo v on-line prostředí. V důsledku pandemie covid-19 a přijímaným
omezujícím protiepidemickým opatřením v průběhu celého roku byl
však průběh školního roku 2020/2021 zcela neočekávaný a odlišný
od všech předchozích. Nemohly proběhnout tradiční školní akce,
jako je plavecký výcvik, lyžařský výcvik, školy v přírodě, návštěvy
divadelních představení a další. Omezena nebo zrušena byla činnost
některých kroužků a čtenářského klubu. Neuskutečnily se mnohé
soutěže a olympiády, kterých se žáci naší školy pravidelně zúčastňovali. Jedním z pravidel, která měla snížit zdravotní rizika, bylo
i omezení pohybu cizích osob v budově celé školy. Z tohoto důvodu
neprobíhaly ani třídní schůzky ve formě osobního setkání v jednotlivých třídách, ale prostřednictvím e-mailů a písemných informací,
později prostřednictvím on-line setkávání.

Přeji vám všem především hezké a klidné vánoční svátky. Do nového roku vám přeji pevné zdraví, spokojenost, 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

JAK PROBÍHAL ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 V PANDEMII

Po letních prázdninách jsme školní rok 2020/2021 zahájili v úterý
1. září celkem se 325 žáky. Nové předměřické prvňáčky, kterých bylo
41, ve škole slavnostně přivítali ředitel školy Mgr. Pavel Hebelka a
třídní učitelky Mgr. Jitka Samková a Mgr. Šárka Pořízová. Žáci byli
vyučováni v 15 třídách podle ŠVP Žák, student, občan. Školní družina
měla 4 oddělení a její kapacita byla plně využita. Výchovně vzdělávací proces zajišťovalo 31 pedagogů, 4 asistenti pedagoga, 1 školní
asistent, 1 školní psycholog a 4 vychovatelky školní družiny.
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Připomeňme si tedy ty akce, které se naopak zrealizovat podařilo.
V září žáci devátých tříd navštívili SOŠ a SOU Hradec Králové, Vocelova ul., kde se zúčastnili soutěžního dopoledne s názvem Den
pro vás. Zábavnou formou si vyzkoušeli práci např. automechanika,
dispečera, autoelektrikáře, zedníka, instalatéra a dalších profesí.
V době, kdy se rozhodují o zaměření svého dalšího studia, to pro ně
bylo jistě velmi přínosné. V konkurenci 16 družstev z 8 základních
škol získali naši deváťáci v soutěži družstev krásné 2. místo. Zajímavá a poučná byla návštěva paní advokátky JUDr. Gabriely Vilímkové,
členky České advokátní komory, která besedovala s žáky devátých
tříd o správním právu a přestupcích a záležitostech spojených s podnikáním. Žáci sedmých tříd se v rámci literární exkurze vypravili do
Miletína, kde poznávali místa spojená s životem Karla Jaromíra Erbena a s jeho básnickou sbírkou Kytice.
Žáci všech tříd měli možnost prohlédnout si výstavu vynálezů italského renesančního umělce a vynálezce Leonarda da Vinciho. Jednalo se o modely létající, pracovní, válečné a vodní a jejich funkci
bylo možné si i vyzkoušet. Prostor před školou již pošesté během
měsíce října zdobily originální výrobky z dýní, které vytvořili žáci do
soutěže Dýňák roku 2020. Žáky 1.A třídy zaujala kreslená postavička
krtečka. Zahráli si na ilustrátory a spisovatele, uspořádali výstavku
plyšových krtečků a knih o krtečkovi a seznámili se s jeho autorem
Zdeňkem Milerem. Spoustu zajímavých informací o těle a zdraví se
žáci prvních tříd dozvěděli v rámci projektového dne s názvem Lidské tělo, kdy pracovali s encyklopediemi, modelem lebky, obrazovým materiálem, pracovními listy či RTG snímky.

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2020/2021
Ani v tomto roce nezapomněli navštívit žáky prvních tříd Mikuláš
a čert. Celoškolní vánoční besídka se uskutečnit nemohla, ale poslední den před vánočními prázdninami proběhly ve třídách, které
v této době dle harmonogramu Vlády ČR mohly být ve škole přítomny, vánoční dílny. Děti si připomněly vánoční zvyky, rozdaly si mezi
sebou drobné dárečky a užívaly si vánoční atmosféru.
Epidemická situce zůstavala velmi nepříznivá i začátkem roku 2021,
počet nemocných denně stoupal, návrat k běžné výuce ve škole byl
v nedohlednu. Pro žáky, kteří trávili většinu svého času doma při
distanční výuce, jsme proto připravili několik aktivit.

den a v červnu Den dětí se Sheredkou. Děti plnily tematické úkoly
a nakonec každý získal svou Sheredku, která slouží jako talisman při
cestě, kdy je potřeba odvaha. Sheredky jsou postavičky, které nejsou hezké. Dětem během plnění úkolů ukazují, že každý máme dvě
stránky, jednu milou, pozitivní, druhou šerednější, méně hezkou,
a učí je, aby se nebály být samy sebou. Vyvrcholením celoroční činnosti ŠD byla týdenní letní zotavovací akce v penzionu Bartošova pec
v Českém ráji. Děti zde prožily týden plný dobrodružství, her a sportování. Velmi oblíbené bylo beachvolejbalové hřiště, děti soutěžily
v minibiatlonu, starší děti sjely na raftech část řeky Jizery.

Protože se zima vydařila a dočkali jsem se bohaté sněhové nadílky,
mohli se žáci zapojit do Sněhulákové výzvy. Úkolem bylo postavit
sněhuláka dle své fantazie a do školy poslat fotografii. Sešli se sněhuláci nejrůznějších podob a s nejrůznějšími doplňky. Na fotografiích bylo vidět, že se do stavby sněhuláků žáci pustili s nadšením a že
si pobyt venku náležitě užili.
S velkým ohlasem se setkala i druhá výzva – virtuální projekt Zpívá
celá škola, který vznikl v rámci spolupráce s Pedagogickou fakultou
Univerzity Hradec Králové, kdy se v průběhu celého školního roku
uskutečňovala na škole pedagogická praxe studentů oboru Hudební
výchova. Žáci dostali dobrovolný úkol, a to podle předlohy zazpívat
nebo nahrát oblíbenou písničku od skupiny Mirai – Když nemůžeš,
tak přidej. Žáci postupně posílali videa a nahrávky různých hudebních nástrojů, zpěvu a tanečků, které doma ztvárnili. Všechny nahrávky byly vloženy do jednoho videa a premiéra výsledného společného videa na You Tube se uskutečnila 26. února.
Fotografiemi s vlastnoručně malovanými vajíčky, upletenými pomlázkami, upečenými beránky a s dalšími symboly Velikonoc se žáci
pochlubili na jaře ve Velikonoční výzvě.
Postupné otvírání škol začalo 12. dubna, běžný způsob výuky za přítomnosti všech žáků ve škole byl obnoven 17. května. Po celou dobu
až do konce školního roku však bylo nutné při vyučování a při pohybu ve škole dodržovat nařízení a doporučení k omezení možnosti
šíření nemoci covid-19 tak, jak byla vydána ministerstvy zdravotnictví a školství. Je jasné, že návrat žáků do školy po takto dlouhém
odloučení a po zcela novém způsoby výuky prostřednictvím on-line
setkávání měl daleko k běžnému a na nejrůznější akce bohatému
závěru školního roku. A tak se alespoň v červnu vydali žáci všech tříd
na školní výlety, protože ty ke konci školního roku neodmyslitelně
patří. Navštívili např. ZOO v Olomouci, horu Říp, na kolách vyrazili do
Kuksu, jiní využili pěkného počasí k pěším výletům do okolí Hradce
Králové, Předměřic nad Labem či Lochenic, žáci prvních tříd si užili
týden výletů a her. Rozloučení s žáky devátých tříd za přítomnosti
rodičů proběhlo v závěru měsíce června, avšak také za přísných hygienických podmínek.
Školní družina byla v provozu po celý školní rok a zajišťovala odpočinkovou, rekreační a zájmovou činnost dětí. Za příznivého počasí
trávily děti co nejvíce času venku v parčíku před školou, kde mají dostatek postoru ke hrám i sportování ve všech ročních obdobích. Během školního roku probíhaly ve školní družině nejrůznější výtvarné
a pracovní činnosti, tvoření v keramické dílně, hry či literární chvilky
spojené s návštěvou knihovny. K tradičním akcím ŠD patří setkání
u vánočního stromku s poslechem vánočních koled, pojídáním vánočního cukroví a rozbalováním vánočních dárků. Vychovatelky ŠD
připavily pro děti také zábavné projekty. Na jaře to byl Čarodějnický

Jak a kde jsme se v průběhu školního roku učili
Vzhledem k rozsáhlému výskytu nemoci covid-19 na jaře roku
2020 vydalo MŠMT manuál, v němž bylo školám ve školním roce
2020/2021 uloženo zajistit ošetřování vnitřních prostor dezinfekčními prostředky a zorganizovat provoz v prostorách školy a školní jídelny tak, aby docházelo k co nejmenšímu střetávání osob. Z důvodu
ochrany zdraví vstoupilo v platnost od 10. září mimořádné opatření
ministerstva zdravotnictví, kterým byla zavedena povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky 2. stupně a pracovníky
školy, a to ve všech vnitřních prostorách, tedy i v učebnách. Zakrytí
nosu a úst nebylo vyžadováno u žáků na 1. stupni. Vstup do školy byl
zakázán dospělým i žákům s příznaky respiračních onemocnění, jako
je např. zvýšená teplota, kašel, rýma, bolest v krku apod.
Epidemická situace se však neustále zhoršovala a výuka byla ovlivněna nástupem další vlny covidu-19. Postupně byly hodiny tělesné
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výchovy nahrazovány vycházkami do okolí školy, v hodinách hudební výchovy se nemohlo zpívat a byla zakázána výuka plavání. Aby se
snížil počet žáků ve škole, byla v říjnu zavedena na 2. stupni střídavá
výuka. Od 14. října byly školy uzavřeny a všechny ročníky přešly
z rozhodnutí Vlády ČR na distanční formu vzdělávání. V týdnu od
18. listopadu se žáci prvních a druhých tříd mohli vrátit do školy
a vyučovali se dle běžného rozvrhu. Ostatní třídy pokračovaly v distanční výuce. Od 30. listopadu se do školy vrátili žáci 9. ročníků
a zbylé třídy 1. stupně. Žáci 6., 7. a 8. ročníků se po týdnech střídali
ve výuce prezenční a distanční. Dne 21. prosince vyhlásilo MŠMT
mimořádné prázdniny.

v březnu a dubnu byla MŠ uzavčena na základě usnesení Vlády ČR.
V polovině dubna se vrátili do MŠ předškoláci a děti rodičů IZS. Koncem dubna byla škola opět otevřena pro všechny děti, ale z důvodu
obav z nákazy byla docházka dětí nízká až do konce školního roku.

V lednu po vánočních prázdninách se výuky ve škole mohli zúčastnit
jen žáci prvních a druhých tříd, ostatní žáci se vzdělávali nadále distančně dle rozvrhů distanční výuky. Od 1. března 2021 byla zavedena distanční výuka opět pro všechny ročníky. K obnovení prezenční
výuky došlo 12. dubna, a to pro žáky 1. stupně v týdenních rotacích, to znamená, že týden se žáci učili ve škole dle běžného rozvrhu
a týden se učili doma dle rozvrhu distanční výuky. Žáci 2. stupně
zůstali na distanční výuce. Od 3. května byla obnovena prezenční
výuka žáků 2. stupně v týdenních rotacích. Prezenční výuka žáků 1. i
2. stupně bez rotace byla obnovena 17. května 2021.

Procházky a pobyt na čerstvém vzduchu byl zpestřením každého
dne, proto jsme zorganizovali akci Velikonoční vajíčko. Děti s rodiči
ozdobily vajíčka a přišly je zavěsit na připravený stromek u branky
MŠ. Touto akcí jsme si připomněli Velikonoce, svátky jara.

Během uzavření MŠ se předškoláci vzdělávali formou distanční výuky, kterou paní učitelky připravovaly dle témat vždy na celý týden
dopředu. I mladším dětem jsme nabízeli náměty k činnostem na internetových stránkách školy. Odměnou nám byly zasílané pozdravy
a fotografie od rodičů s dětmi, které nás v této zvláštní a nezvyklé
době moc potěšily.

První společnou akcí po návratu dětí do MŠ byl Rej čarodějnic a čarodějů, který probíhal nejprve v jednotlivých třídách, a po svačině se
všichni přesunuli ven na zahradu, kde se tančilo a hrálo.

Národní testováná 5. tříd
V uplynulém školním roce proběhlo národní testování žáků 5. tříd,
kterého se zúčastnilo celkem 4 168 základních škol. Jednalo se
o 6 částí testu z českého jazyka, což je mluvnice, sloh a komunikace,
literatura a čtenářská gramotnost, posouzení, interpretace a získávání informací, dále o 7 částí testu z matematiky, tedy čísla a početní
operace, geometrie v rovině a v prostoru, závislosti, vztahy a práce
s daty, nestandardní aplikační úkoly a problémy, znalosti, porozumění, aplikace. V anglickém jazyce se hodnotil poslech a čtení, přičemž v hodnocených částech byla zahrnuta slovní zásoba, gramatika
a pravopis, orientace v konverzačních situacích a porozumění. Dále
proběhl test obecných studijních předpokladů žáků.
Celkově v provnání s ostatními respondenty stejného věku mají žáci
naší školy lepší výsledky v českém jazyce a v matematice. V obecných studijních předpokladech se pohybují v pásmu průměru. Zároveň se celkově umístili na místě lepším než 70 % zúčastněných škol.
S blížícím se koncem kalendářního roku bych chtěla jménem vedení
školy a celého pedagogického sboru popřát čtenářům Předměřického zpravodaje klidné prožití vánočních svátků a v novém roce zejména dostatek zdraví, vzájemné tolerance a pohody. V neposlední řadě
také děkujeme Obecnímu úřadu Předměřice nad Labem za podporu
a spolupráci.
Mgr. Jana Kopřivová

MATEŘSKÁ ŠKOLA TAK TROCHU NARUBY
Nový rok každý přivítal doma se svojí rodinou. Vánoční svátky jsme
zakončili společně oslavou Tří králů. Děti ze třídy Včeliček se převlékly do kostýmů a za zpěvu známé písně obešly třídy, aby všem
popřály štěstí a hlavně zdraví.
Koncem ledna smích a křik dětí ve školce utichl. Radost nám pokazil
šířící se covid-19. Několikrát došlo k uzavření MŠ. Od 25.ledna 2021
postihla karanténa celou MŠ, v únoru došlo k uzavření MŠ zřizovatelem kvůli vysokému počtu nemocných nebo osob v karanténě,
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Zápis do MŠ se konal pouze písemnou formou bez účasti rodičů
i dětí. V květnu proběhlo venku první představení Ferda Mravenec.
Josef Zámečník seznámil děti netradiční formou s pohádkovým hrdinou Ferdou. Zazpíval a zahrál na kytaru a do představení zapojil
i děti.
Den dětí jsme oslavili opět venku se zpěvačkou Lídou Helligerovou
hudebním pořadem Na farmě. Děti si připomněly hospodářská zvířata a život na farmě v písničkách za doprovodu nástrojů. Seznámily
se s ukulele a vozembouchem. Domů si odnesly dárky.
V polovině června proběhlo sportovní dopoledne předškoláků, kde
si poměřili své síly v běhu, hodu a skoku do dálky. Ostatní děti jim
fandily a povzbuzovaly je k lepším výkonům. Všichni sportovci byli
odměněni medailí a diplomem.
Pořadem Radka Švábka a divadélka Malé Boo Pasování na školáky
jsme se na konci června rozloučili s našimi předškoláky, ale bohužel bez účasti jejich rodičů. Bylo připraveno i malé občerstvení. Děti
dostaly knihu s věnováním, tričko s logem MŠ a připily si na další
úspěchy dětským šampaňským.
V červenci a srpnu došlo opět k uzavření MŠ, ale tentokrát z důvodu
letních prázdnin. MŠ znovu otevřela svoje brány ve středu 1. září

MATEŘSKÁ ŠKOLA ● KNIHOVNICKÝ ROK 2021
2021. Protiepidemická opatření byla mírnější, a tak jsme si mohli
dovolit i trochu kultury.
V polovině září přišel na návštěvu Pavouček Čenda. Vyprávěný příběh o pavoučkovi, spojený s divadélkem a interaktivními hračkami
děti zaujal a pobavil. Velmi bohatý na akce byl říjen. Děti viděly
divadelní představení Nový Zéland, kde herečka Šárka Vavřinková
z divadla U dvou sluncí čerpala z vlastní zkušenosti z návštěvy Nového Zélandu. Děti seznámila s obyvateli, flórou a faunou této vzdálené země.
Dne 12. října proběhl od jara odkládaný projektový den Broučci, velmi poutavé a poučné povídání o hmyzu a broučích. Ve skupinách si
děti vyzkoušely péči chůviček o larvičky, krmení hladových ptáčků,
pozorování hmyzu lupou, život světlušek, stavbu hmyzího hotýlku
i vývojová stádia hmyzu.

Koncem října a začátkem listopadu se naše MŠ proměnila ve školu
duchů, dušiček a dýňových strašidel. Prohlédli jsme si také výstavu
dýní a ohodnotili fantazii žáků místní základní školy.
V současné době se opět potýkáme s velkou nemocností dětí a přísnějšími protiepidemickými opatřeními.
Představení Čert a Káča herce Peřiny bylo zábavné a vtipné. Návštěvu adventní výstavy v Lochenicích jsme museli letos oželet.
Začátkem prosince přišla děti pozdravit Barbora, která přinesla v košíčku perníčky. Čertovskou stezku pro rodiny s dětmi jsme odložili na
příští rok. Mikuláš se přišel podívat na děti sám, čerta letos nechal
v pekle. Nemohli přijít ani rodiče.
Představení o narození Ježíška Radujme se, veselme se plné koled
nám v polovině prosince navodilo tu správnou vánoční atmosféru.
A už tu máme 16. prosince a nadílku pod vyzdobenými vánočními
stromečky ve všech třídách, abychom si ještě užili nových dárků, než
se rozejdeme domů na vánoční prázdniny.
Za celý kolektiv MŠ vám přeji krásné a klidné vánoční svátky a hlavně
hodně zdraví, štěstí a optimismu v nadcházejícím novém roce.
Ivana Blažková – učitelka MŠ Předměřice nad Labem

KNIHOVNICKÝ ROK 2021

Rok odkládaný další projektový den mimo MŠ v ZOO Dvůr Králové
n.L se uskutečnil 26. října. Dvě skupiny dětí s odborníky prošly část
zahrady, kde se podrobněji seznámily s některými druhy zvířat a zajímavostmi o nich. Výlet byl zpestřen podzimní dýňákovou výzdobou.
Počasí nám přálo, a tak si den všichni užili.
Koncem října byla ohlášena akce Tiše, tiše ježek spí, do níž se zapojily děti se svými rodiči a donesly nápadité ježky: malé, velké, kreslené i lepené z přírodních i jiných materiálů, kterými bylo vyzdobeno
schodiště MŠ. Děti, které se zapojily, dostaly malou odměnu.

V roce 2021 byla knihovna celý rok v provozu, avšak při dodržování
přísných protiepidemických opatření, která byla vyhlašována v průběhu celého kalendářního roku. Koncem listopadu bylo v knihovně
evidovámo 347 registrovaných čtenářů, 1 960 návštěvníků provedlo
5 956 výpůjček. Kromě běžné výpůjční doby byla knihovna využívána také školními třídami při výuce, a to zejména při hodinách čtení
a literární výchovy, ojediněle i při výuce jiných předmětů. Pravidelnými návštěvníky knihovny byla také všechna oddělení školní družiny.
V důsledku mimořádných opatření proti šíření nemoci covid-19,
k nimž patřilo i dlouhodobé uzavření škol, se neuskutečnily plánované besedy se spisovateli, besedy k různým kulturním výročím, ani
programy spojené s nocováním v knihovně, jako je například oblíbená Noc s Andersenem, Strašidelná noc či Čertování.
V červnu, kdy se situace celkově začala zlepšovat a kdy skončila některá omezení, jsme pro prvňáčky připravili pasování na čtenáře,
tentokrát bez přítomnosti rodičů. V září jsme si připomněli 120.
výročí narození Jaroslava Seiferta, básníka, spisovatele, novináře
a překladatele, jediného českého spisovatele, který dostal Nobelovu
cenu za literaturu. Žáci si prohlédli výstavku věnovanou životu a dílu
J. Seiferta a kreslili obrázky k jeho básni Září. Ty si pak mohli návštěvníci prohlédnout v prostoru knihovny.
„Ponořme se do hlubin příběhu...co kniha, to perla.“ To je motto
projektu Knihovny města Hradce Králové s názvem Lovci perel, do
něhož jsme se v září na začátku školního roku zapojili. Jde o celoroční hru, kdy jsou v knihovně vybrané knihy označeny samolepkou
jako perlorodky. Když si čtenář vybere knížku s tímto označením
a rozhodne se zapojit se do hry, odnese si s sebou domů list s otázkami k této knize. Jsou-li odpovědi na otázky správné, obdrží perličku. Soutěž bude trvat do konce května a pak bude vyhodnocena. Je
potěšitelné, že v současné době máme již 55 čtenářů – lovců, kteří
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přečetli dohromady 117 knih – perlorodek. Rozhodující na celé hře
je fakt, že soutěž podpořila zájem dětí o čtení a že čas strávený nad
knížkou neberou jako povinnost, ale jako zajímavé využití volného
času.
Za podpory obce Předměřice nad Labem využila knihovna v roce
2021 možnosti podat žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru
umění a knihoven Ministerstva kultury v rámci programu Veřejné
informační služby knihoven (VISK3) pro rok 2021. Název našeho
projektu je Zapojení Obecní knihovny Předměřice n. L. do regionálního systému Tritius REKS Knihovny města Hradce Králové. Obecní knihovna Předměřice n. L. v rámci regionálních funkcí spadá do
obvodu Knihovny města Hradce Králové, která v roce 2020 přešla
na AKS Tritius a zavedla i systém Tritius REKS, který její obsluhované knihovny spojí do jedné regionální databáze knihoven. Tritius je
kompletní knihovní systém a je nástupcem systému Clavius, který je
nejrozšířenějším knihovním systémem v ČR, avšak není již podporován. Zavedením regionálního systému dojde ke zlepšení vzájemné kooperace knihoven. Dále se zjednoduší revize fondu knihovny,
zpřesní se evidence a statistiky knihovny a zjednoduší se komunikace s pověřenou knihovnou ohledně výměnných souborů. Celkové
náklady na projekt byly 38 504, 25 Kč, požadovaná výše dotace byla
26 000,- Kč. Dotaci knihovna obdržela.

JAROSLAV KOZLER
Oddíl rychlostní kanoistiky TJ Sokol Předměřice n. L. opustil dne
26. 11. 2021 jeden ze zakládajících členů a úspěšný trenér pan Jaroslav Kozler. Odešel po delší nemoci ve věku 86 let.
Kanoistikou žil. Ve skromných podmínkách u Labe vychoval řadu
sportovců a někteří z nich reprezentovali Českou republiku na mezinárodních soutěžích i olympijských hrách. Zejména však přivedl ke
sportu nespočet dětí ze širokého okolí. Aktivnímu trénování se věnoval přes půl století, až do sklonku svého života.
U vody budeš chybět, dědo, trenére.
Ondra Zadrobílek (vnuk, svěřenec)
Poslední rozloučení s panem Jaroslavem Kozlerem proběhlo 1. prosince 2021 ve smuteční obřadní síni v Hradci Králové. Děkujeme
všem za projevenou soustrast.

S novým výpůjčním programem knihovna získala moderní on-line
katalog, který umožňuje uživatelům knihovny jednoduchý a rychlý přístup k informacím o knihovních dokumentech. Tento katalog
najdete na webových stránkách knihovny na úvodní stránce v levém sloupci v navigačním menu. Webové stránky najdete na adrese
knihovnapredmericenadlabem.webk.cz .
Pro jistotu připomínám ještě také otevírací dobu knihovny. V pondělí je otevřeno do 12.30 do 15.00 hodin, ve středu od 16.15 do 17.45
hodin a ve čtvrtek od 13.00 do 15.30 hodin.
Na závěr bych chtěla poděkovat Obecnímu úřadu Předměřice nad
Labem za spolupráci a za podporu naší činnosti. Všem našim čtenářům a návštěvníkům a také všem čtenářům Předměřického zpravodaje bych chtěla popřát do celého následujícího roku především
hodně zdraví a radosti.
Mgr. Jana Kopřivová

TJ Sokol Předměřice nad Labem

Při sestavování podkladů pro letošní vydání Předměřického zpravodaje jsem si říkal, že se bohužel opakuje loňský scénář. Na sklonku
2020 jsme doufali, že rok 2021 již bude veselejší a pro sportovce příznivější. Bohužel rok 2021 se nezapíše do našeho sportovního života
pouze omezením sportovní činnosti, ale také jednou velice smutnou
zprávou. Dne 26. 11. 2021 nás opustil dlouholetý trenér mládeže,
který předměřické loděnici zasvětil více jak 50 let svého života. Nemuseli jste být zrovna členy oddílu rychlostní kanoistiky nebo rodiči
mladých kanoistů, abyste nepotkali při procházce podél Labe pana
Jaroslava Kozlera, který k tomuto místu desítky let neodmyslitelně patřil a patřit bude i nadále. O této pro nás smutné události se
dočtete také v příspěvcích kanoistů i dračích lodí. Omlouváme se
za opakování informace, ale nebylo by slušné odepřít jednotlivým
oddílům možnost vyjádřit se ke skutečnosti, která je osobně velice
zasáhla.
Jménem TJ Sokol Předměřice n. L. vyjadřujeme rodině upřímnou
soustrast.
Jan Kubec – starosta TJ Sokol Předměřice n. L.
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FBC SOKOL PŘEDMĚŘICE – FLORBAL
Stejně jako florbalová sezóna roku 2019/2020 byla i sezóna roku
2020/2021 ve znamení proticovidových opatření. Bohužel florbalová sezóna se odehrává od podzimu do jara a právě v tomto období
byla opatření nejzásadnější. Lze tedy říci, že sezóna byla v září 2020
zahájena, aby v říjnu byla opět pozastavena. V té době nikdo z nás
netušil, že tím v podstatě sezóna skončila. Opatření nedopadla jen
na ligové zápasy organizované Českým florbalem, ale také na drtivou většinu tolik oblíbených turnajů, kterých jsme se pravidelně

TJ SOKOL PŘEDMĚŘICE NAD LABEM
účastnili. Přerušení florbalové sezóny a s tím také spojený zákaz tréninků měly za následek určitý úbytek členské základny.

hráči se zde již vyhrávají, aby byli schopni přejít do kategorie starších
žáků.

Nová sezóna 2021/2022 byla zahájena na podzim letošního roku.
V době realizace tohoto článku byly odehrány veškeré ligové zápasy
dle rozpisu ve všech přihlášených kategoriích. Jaký bude další průběh letošní sezóny se opravdu neodvažujeme odhadovat.

Když hráči opouštějí mladší žáky, dostávají se do „jiného florbalového světa“, z malého trojkového hřiště přecházejí na velké hřiště,
při hře nejsou na hřišti tři a brankář, ale je jich již pět a brankář. Zde
se také určují herní posty ve smyslu útočníků a obránců. Počítá se
skóre, vede se ligová tabulka. Týmy jsou dle výsledků „selektovány“
do výkonnostních košů (skupin). Tento systém zaručuje vyrovnané
zápasy v jednotlivých koších a zároveň je při každém ligovém kole
o co hrát, jelikož se umístění v koších upravuje po každém kole. Můžete tedy stoupat směrem nahoru, nebo se naopak propadat mezi
výsledkově horší týmy.

Již tradičně patří mezi nejmenší florbalovou kategorii přípravky.
V přípravce se děti učí prvním florbalovým krůčkům, spolupráci
v kolektivním sportu a také všeobecnému sportovnímu rozvoji. Přípravky jsou základem pro další sportovní růst malých florbalistů
a florbalistek.
Z přípravek vede cesta do kategorie elévů. Elévové již hrají svoji ligovou soutěž, i když se v této kategorii nepočítá skóre. Soutěž je orientována na radost ze hry a možnost zapojit do zápasu všechny děti
v této věkové kategorii. Děti, rodiče, trenéři…nikdo není svazován
výsledkem, ligovou tabulkou, tedy ničím, co by vedlo k taktizování
ve hře, k nasazování zkušenějších hráčů z důvodu výsledku zápasu.
Další z trojkových kategorií jsou mladší žáci. Zde je již vidět osobní
hráčský progres, lze již odpozorovat určitý individuální herní styl každého jedince. V této kategorii se nám profilují i brankáři. V elévech
se děti v bráně většinou střídají a zkouší si všechny posty, ale právě
v mladších žácích již vědí, že chtějí být například brankářem. Liga
mladších žáků je stále trojkovým florbalem, stejně jako u elévů, ale

V souvislosti s výše zmiňovaným poklesem členské základny jsme
v kategorii starších žáků sáhli pro sezónu 2021/2022 ke spojení této
kategorie s oddílem FBŠ Všestary. Všestary stejně jako náš oddíl měly
v kategorii starších žáků poměrně malou a nejistou základnu. Ligová
soutěž v kategorii starších žáků je přechodem z trojkového florbalu
na pětkový a je potřeba určité adaptace na nový systém hry. Spolu
s touto vzájemnou výpomocí jsme dočasně získali i trenérskou posilu. Do ligy starších žáků nastupujeme pod hlavičkou FbC Sokol Předměřice, znamená to tedy, že hráči Všestar nastupují za tým Předměřic. Naopak někteří naši svěřenci v této kategorii mají možnost
zahrát si přebor starších žáků za FBŠ Všestary.
Při prvních zářijových trénincích bylo patrné, že nedobrovolná ab-
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sence tréninků a nedohraná předchozí sezóna mají za následek pokles fyzické připravenosti hráčů. Starší hráči z minulé sezóny přešli
do vyšší kategorie, přišlo několik hráčů z řad mladších žáků a zároveň se na trénincích poprvé potkávali hráči dvou spojených týmů.
Trenérům se však podařilo ve velice krátké době tým dostat do fyzické formy a celkové herní pohody. To se odrazilo v prvních ligových
kolech, kdy se tým starších žáků probojoval do prvního výkonnostního koše mezi 5 nejlepších týmů Královéhradeckého a Pardubického
kraje. Pokud vezmeme v potaz dva největší kluby v obou krajích,
zůstávají v prvním koši tři místa pro ostatní týmy a jedním z nich je
tým FbC Předměřice, což je opravdu výborný výsledek. Ligu starších
žáků hraje celkem 32 týmů.
Ze starších žáků se hráči dostávají do kategorie dorostenců, bohužel
v této kategorii nemáme momentálně v Předměřicích dostatečnou
hráčskou základnu pro přihlášení do této soutěže. Neznamená to
však, že by naši dorostenci nedostali šanci hrát florbal. I když je to
jistě náročný přechod, nastupují tito florbalisté za tým juniorů. Předměřická juniorka pro letošní sezónu doznala také několika zásadních
změn, kdy někteří hráči přešli do mužské kategorie nebo odešli do
jiného klubu. Juniorka byla tedy doplněna právě o dorostence a věkový rozdíl až 4 let se musí při zápasech v této kategorii projevit.
Sezóna 2021/2022 nezačala pro juniory zrovna dle jejich představ
a na své první vítězství (v době uzávěrky zpravodaje) zatím čekají.
V mužích se naopak tým čím dál více stabilizuje a rozšiřuje o naše
odchovance, kteří přicházejí právě z juniorky. Muži po deseti ligových utkáních figurují na 3. místě v tabulce a v případě, že udrží minimálně tuto příčku do konce základní části, postoupí do baráže, kde
se utkají o postup do Regionální ligy mužů. Postup do této soutěže
je cílem, který si tým mužů předsevzal na začátku sezóny. Pevně věříme, že se jim to podaří.
Rádi bychom na závěr poděkovali všem, kdo s námi v této složité
době u florbalu vydrželi, po znovuotevření sportovišť se vrátili do
předměřické sportovní haly a zapojili se do tréninků i florbalových
zápasů. Všichni doufáme, že se v dohledné době dočkáme toho, že
nás nebude omezovat pandemie covidu-19 a nejen sport se vrátí do
normálu.
Závěrem bychom rádi pozvali všechny nové florbalové adepty i jejich
rodiče na některý z našich tréninků, kde si mohou florbal vyzkoušet.
Jan Kubec – za FbC Sokol Předměřice

TJ SOKOL – ODDÍL RYCHLOSTNÍ KANOISTIKY
Náš příspěvek musíme bohužel zahájit smutnou zprávou. Na podzim se s námi navždy rozloučil dlouholetý trenér a zakládající člen
našeho oddílu pan Jaroslav Kozler. Jaroslav Kozler byl jednou z největších osobností předměřického sportu. Vedení oddílu a trénování
kanoistiky se věnoval od počátku sedmdesátých let minulého století
až do loňského roku. Pracoval s neuvěřitelným zápalem, ve spartánských podmínkách, s nasazením veškerého volného času a bez
nároku na odměnu. Zatímco jeho prvním svěřencům dnes táhne na
šedesátku, jeho trenérský rukopis nesou i naši současní desetiletí
benjamínci. Během svého působení vychoval řadu závodníků, kteří se prosadili do juniorských a seniorských reprezentačních výběrů
a nejlepší z nich reprezentovali i na olympijských hrách, jako Jiří Polívka, mnohonásobný mistr republiky na kajaku a účastník OH v Atlantě a Sydney, Kateřina Heková, účastnice OH v Atlantě, nebo juniorští reprezentanti Miloš Nepilý, Roman Vyšohlíd, Karin Kompasová,
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Jaroslav Kostkan a Michael Prokop. Kromě toho přivedl k rychlostní
kanoistice více než stovku dětí z Předměřic a okolí, které se třeba neprosadily na nejvyšší sportovní úrovni, ale vybudoval v nich pozitivní
vztah k vodáckému sportu. Bude nám moc scházet. Rozloučili jsme
se s ním 1. prosince 2021 v obřadní síni v Kuklenách.
Na odkaz Jaroslava Kozlera se snaží navázat současný trenérský tým
ve složení Jitka Kulhánková, Miloš Nepilý a Petr Holštein. Své závodnické zkušenosti malým závodníkům předávají i bratři Prokopové.
Přestože i letošní rok byl poznamenán pandemií covid-19 a souvisejícími restrikcemi, náš oddíl přesto nezahálel a snažil se vytvořit pro
členy plnohodnotné tréninky po celou letošní sezónu. Úsilí v přípravě naši závodníci zúročili při závodech. Pokud to bylo možné, kromě
tréninků na vodě probíhala dvakrát týdně příprava v tělocvičně, plavali jsme v hradeckém bazénu pod vedením zkušeného trenéra, věnovali jsme se běžecké přípravě a na suchu i na lyžích. Naše členská
základna se opět rozrostla o další členy.
Naši závodníci reprezentovali Předměřice nad Labem na celostátních závodech a na regionálních závodech Labského poháru.

Závodní družstvo v letošním roce tvořili tito závodníci:
Žáci a benjamínci:
Lucie Hegedüsová, Mikuláš Hronek, Natálie Kubátová, Katka Andrašovská, Ondra Drdacký, Lukáš Louda, Alice Válková, Šimon Hušek , Erik Pirkl, Rozárka Parobková, Ondra Louda
Muži:
Michael Prokop, Marek Prokop, David Vyleťal

TJ SOKOL PŘEDMĚŘICE NAD LABEM
V letošním roce jsme se účastnili těchto celostátních
závodů:

posilovnu ve sportovní hale. Zakoupili jsme dvě lodě – kajak pro
žáky a deblkajak pro malé benjamínky.

• Mistrovství České republiky na krátkých tratích v Račicích
• Mistrovství České republiky na 5 km v Pastvinách
• Mistrovství České republiky na dlouhých tratích
v Týně nad Vltavou
• 2 závody Českého poháru mládeže v Račicích

Závody Labského poháru:
• Nymburská 500
• Hradecký kilometr
• Dlouhé tratě na Pastvinách
• Černožický kilometr
• Pohár Sezemic
Naší nejúspěšnější závodnicí byla letos Lucie Hegedüsová. V početné konkurenci v žákovské kategorii se na celostátních závodech pravidelně probojovala do finále a na Mistrovství republiky na krátkých
tratích v Račicích dosáhla vynikajících výsledků – v závodech jednotlivců obsadila páté místo na trati 200 m a šesté místo na 500 m. Na
Mistrovství ČR na dlouhých tratích v Týně nad Vltavou se umístila
opět na šestém místě, sedmé místo pak obsadila na mistrovství ČR
na 5 km na Pastvinách. Kromě toho získala řadu medailí za umístění
na regionálních závodech.
Kvalitní výkony předváděl i Mikuláš Hronek, který na Mistrovství
republiky na krátkých tratích v Račicích obsadil jedenácté místo na
tratích 200 m a 500 m. Jeho výkonnost kulminovala v závěru sezóny
– na Mistrovství ČR na dlouhých tratích vybojoval skvělé 4. místo
v kategorii jednotlivců.
Dobré umístění vybojovala i Natálie Kubátová – obsadila 26. místo
na trati 200 m a na kajaku dvojic s Lucií Hegedüsovou obsadily 16.
místo na trati 500 m na Mistrovství ČR na dlouhých tratích obsadila
19. místo.
V silné konkurenci se v závodech na Mistrovství ČR neztratili naši
benjamínci. Alice Válková je naší velkou nadějí, zvítězila ve své jízdě
na 500 m, obsadila druhé místo v hromadném závodě na trati 1000
m a zvítězila v kajaku dvojic s Annou Mikešovou z Kadaně. Stejných
umístění dosáhla i na Mistrovství ČR na Pastvinách. Ondra Drdacký
pak vybojoval 11. místo na trati 500 m a 17. místo na Mistrovství ČR
na Pastvinách.
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 Rozárky Parobkové, Ondry a Lukáše Loudových. 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 – oddílový čtyřkajak ve složení Lucie Hegedüsová,
Miki Hronek, David Vyleťal, Marek Prokop zvítězil v závodu dospělých a benjamínci v těžké konkurenci obsadili třetí místo.
V letošním roce jsme opět zlepšili materiální vybavení oddílu nákupem vybavení pro nejmenší závodníky a podařilo se nám vybavit

Rychlostní kanoistika je nákladný sport a činnost oddílu by nebyla možná bez stabilní a dlouhodobé finanční a materiální podpory
Obecního úřadu v Předměřicích nad Labem. Do rozpočtu oddílu
opět přispěl i Obecní úřad v Lochenicích, další zdroje jsme získali od Českého svazu kanoistiky a České obce sokolské. Přijali jsme
sponzorský příspěvek od nadace ČEZ a.s. a materiálně nás podpořila
i společnost Ekoizol V&V. Všem tímto velmi děkujeme.
Petr Holštein

DRAČÍ LODĚ SOKOL PŘEDMĚŘICE NAD LABEM 2021
V úvodu mi dovolte popřát všem čtenářům Zpravodaje klidný adventní čas a úspěšný vstup do nového roku 2022.
Přes veškerá restriktivní opatření z důvodu pandemie, která pro
sportovní kluby vyplynula, se oddílu Dračích lodí TJ Sokol Předměřice nad Labem podařilo obnovit společné tréninky a úspěšně navázat
na sportovní úspěchy z minulých let.
Organizátoři závodů byli v letošní sezóně svázaní hygienickými pravidly, proto nabídka závodů byla velice omezená. Jediným přípravným závodem před každoročním vrcholem sezóny MČR byl závod na
Slezské Hartě. Na tento závod jsme odjížděli s rozpaky, nízkým sebevědomím, vždyť jarní příprava byla vesměs individuální. Na dračí
loď jsme z důvodu epidemických opatření nesměli v počtu 20 osob
dlouho usednout. Tyto obavy však byly zbytečné. Na trati 200 m a
1000 m nám cinklo zlato. MČR se uskutečnilo v září tohoto roku
na umělém kanále v Račicích. Zisk medailových umístění hodnotím
jako uspokojivý, ovšem neseme si dluh do příští sezóny: znovu obhájit čtyři tituly mistrů ČR, které se nám nepodařilo v tomto mistrovském závodě získat.
Na sklonku roku nás zasáhla nečekaná, velice smutná zpráva. Navždy
nás opustil náš trenér pan Jaroslav Kozler. Většina členů Dračích lodí
jsou bývalí odchovanci oddílu rychlostní kanoistiky Předměřice nad
Labem, který pan Kozler bezmála půl století vedl. Byl naším trenérem, druhým tátou, který nás naučil milovat vodu, poznat ji a snášet
bolest i radost tohoto krásného sportu. Svůj život věnoval výchově
sportovců. Navždy zůstane v našich srdcích. S úctou vzpomínáme.
Karel Bareš
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TJ SOKOL PŘEDMĚŘICE ● TJ SLAVOJ PŘEDMĚŘICE
NOHEJBAL
V letech 2019 a 2020 byla z důvodu pandemické situace činnost
naší nohejbalové skupiny úplně umrtvena. Na přelomu září – říjen
2021 jsme opatrně svoji činnost obnovili. V současnosti pravidelně
sportujeme v hale, a to vždy v úterý běžného týdne.Vzhledem k probíhající pandemické situaci jsme se ani nerozhodli uspořádat kdysi
tradiční turnaj „Memoriál Pavla Mrkvičky“ a do budoucna uvidíme, jak se situace v naší zemi vyvine. Přes to všechno pevně věříme
v lepší sportovní budoucnost naší party.
Karel Polívka

DIVADELNÍ SOUBOR

Vážení příznivci divadla,
velice nás mrzí, že jsme dosud nenastudovali nové představení. Po
důkladném zvážení jsme se však rozhodli ustoupit od původního záměru představit vám divadelní hru od zahraničního autora, neboť
poplatky za autorská práva z každého vystoupení jsou tak vysoké,
že bychom na ně nedosáhli. Proto jsme nakonec zvolili oddychovou
komedii od českého autora, kde jsou zmíněné poplatky téměř desetkrát nižší.
Jedná se o komedii o jednom mladém manželském páru a jejich
matkách, které jsou sice zcela rozdílné, ale mají něco společného
– obě jsou na zabití. Komedie nese příznačný název „Nejlepší jsou
studený“.
V listopadu jsme se rozhodli přípravě této hry věnovat více času.
Odjeli jsme na víkend na soustředění, kde jsme se oproštěni od každodenních starostí mohli plně věnovat přípravě této hry. Jak jsem
informovala v loňském roce, dva členové souboru absolvovali kurz
režisérů, takže nyní přišel čas uplatnit poznatky v praxi. Snad se nám
podaří vás brzy přivítat na premiéře!
Přejeme vám pevné zdraví a moc se na vás těšíme.
Stanislava Hrušková – za divadelní soubor
Uplynulé dva roky přinesly do našich životů zajímavou změnu: slovo
„pozitivní“ dostalo mnohdy nečekaně negativní nádech. Rád bych
však použil slovo „pozitivní“ v tom správném slova smyslu. Tedy
v takovém, abychom si ponechali pozitivní myšlení, pozitivní vztah
ke sportu, pohybu a k životu.
Všem členům naší jednoty bych rád jménem svým i jménem TJ
Sokol Předměřice n. L. poděkoval za skvělou reprezentaci oddílů
i obce Předměřice nad Labem v roce 2021. Poděkování patří také
obci Předměřice n. L. za podporu sportu a kultury. Děkujeme našim sponzorům a podporovatelům, bez kterých si naši činnost nelze
představit.
V roce 2022, který jistě nebude jednoduchý, přeji všem Sokolům
i občanům naší obce pevné zdraví, štěstí, osobní i pracovní úspěchy
a onu pozitivní mysl.
Jan Kubec – starosta TJ Sokol Předměřice n. L.

FOTBALOVÝ ROK 2021 – TJ SLAVOJ PŘEDMĚŘICE
Fotbalový rok 2021 jsme bohužel opět prožili stejně jako všechny
ostatní sporty ve stínu známé epidemie. Kvůli tomu jsme nedohráli
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již druhou sezónu za sebou. Stejně jako v minulé sezóně jsme stihli
sehrát jen několik podzimních utkání roku 2020 a do zbytku jarní
části jsme již nenastoupili. Ke konci jara byla možnost sehrání několika přátelských utkání, kterou jsme plně využili. Byla to vynikající
příprava na novou sezónu, kdy jsme doufali, že se budeme moci vrátit alespoň částečně k normálnímu sportovnímu životu.
Nejprve se podívejme na náš A tým mužů. Před začátkem nové sezóny došlo k několika změnám v hráčském kádru. Jednak se jednalo
o odchody z týmu z důvodu nových výzev, jednak i několik našich
hráčů dostalo možnost vyzkoušet si hru ve vyšší třídě. I v příchodech
jsme byli aktivní a přivedli jsme několik mladých nadějných borců.
Při pohledu na soutěžní soupisky jsme jednoznačně patřili k jedněm
z nejmladších v soutěži. V kádru máme velké zastoupení hráčů okolo 21 let, poté pár zástupců střední generace a v neposlední řadě
několik fotbalových harcovníků, od kterých se mají mladí stále co
učit. A tímto bych jim chtěl poděkovat, že i v téhle nelehké době se
na fotbal nevykašlali a stále nám chodí předvádět svoje schopnosti
a zkušenosti.
Mistrovská soutěž nám začala nezvykle již poslední víkend v červenci. Kvůli tomu jsme měli v prvních zápasech trošku starostí se sestavou. Ale pokaždé jsme dokázali tým sestavit a zápas odehrát. V průběhu celého podzimu nás sráželo hned několik zranění, která dost
ovlivnila naše výkony. Přesto si ostatní kluci s touto situací dokázali
hravě poradit a po devíti zápasech jsme byli na hodně vysokém postavení v tabulce. Během podzimu jsme předvedli několik slušných
utkání, která se nám opravdu povedla. A samozřejmě jsme měli
i pár totálních herních výpadků. Bohužel v posledním měsíci se nám
již tolik nedařilo. Podepsaly se na nás již výše zmíněná opakovaná
zranění, těžší los, nepřízeň osudu (některé výkony rozhodčích), tak
i celková únava v našem týmu. Proto jsme po posledním zápase byli
rádi, že sezóna končí a máme čas na zotavení, nabrání nových sil
a pořádnou zimní přípravu.
I tak letošní podzimní část hodnotím více než kladně. Před sezónou
jsem měl lehčí obavy, v jaké budeme kondici, formě a jak si celý tým
sedne. Chvíli nám to trvalo, ale díky pravidelným teambuildingovým
akcím se podařilo vytvořit výbornou partu, kdy kluci za sebou stáli
a na hřišti makali jeden za druhého.
Teď nás čeká krátký oddech pro nabrání nových sil, chutě na fotbal
a vůle porvat se o každý další bod. Určitě nám k tomu pomůže zimní
soustředění. Pevně věříme, že se uskuteční a že nám nic nezabrání
dělat to, co máme rádi….a to je FOTBAL!!!
Mládežnické týmy TJ Slavoj Předměřice nad Labem se v letošním
fotbalovém ročníku 2021/2022 po delší pauze opět s chutí zapojily
do podzimní části sezóny. Ještě před začátkem soutěží jsme koncem
srpna 2021 jako každoročně absolvovali letní soustředění na Pecce,
kde jsme ladili formu. Velmi milým zjištěním byl fakt, že se nám po
nucené odmlce vrátily skoro všechny děti zpět ke sportu, a dokonce
po náborové kampani se naše mládežnické řady rozrostly o spoustu
nových a talentovaných dětí. Naše mládežnická základna v současné
době čítá okolo 70 dětí, což je pěkný počin.
Postupem času nám nejstarší děti ročníku 2007 dorostly až do kategorie starších žáků a s těmito nastupujeme v Krajském přeboru.
Po ukončené podzimní části jsme se usadili na pěkném 4. místě
v konkurenci 10 týmů. Družstvo mladších žáků se také utkává s konkurencí v Krajské přeboru a s tímto týmem přezimujeme na 7. místě.

TJ SLAVOJ PŘEDMĚŘICE ● Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Naším dalším mládežnickým týmem jsou starší elévové, kteří nastupují v tomto soutěžním ročníku v Okresním přeboru a po podzimu
se usadili na čele tabulky. Družstvo našich nejmladších svěřenců,
tedy mladších elévů, nastupuje také v letošním ročníku v Okresního přeboru, kdy se v konkurenci 31 týmů probojovalo až k předním
příčkám tabulky.
Velmi potěšující je skutečnost, že se nám daří do našeho klubu přilákat spoustu nových sportovních nadějí a talentů převážně předškolního věku, které se během podzimu do naší fotbalové rodiny
statečně začlenily.
Velké poděkování patří samozřejmě rodičům, kteří své děti k fotbalu
přivedli, aby se za přispění nadšených fotbalových trenérů v našem
týmu něčemu novému naučili. Závěrem bychom rádi poděkovali za
finanční přispění vedení obce Předměřice nad Labem a našim sponzorům.
Lukáš Mrkvička – hlavní trenér A týmu
Aleš Hronek – hlavní trenér mládeže
Jan Pumr – předseda VV

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
ani začátkem roku se situace ohledně onemocnění covid-19 nevyvíjela tak, jak bychom si všichni přáli. Uzavřené školy, sportoviště
a zájmové kroužky, omezení pohybu, to byl obrázek prvních měsíců
letošního roku.

Technická pomoc
V měsíci dubnu jednotka vyjížděla k budově školní jídelny, kde prováděla kontrolu těsnosti svodů. Při vydatných srážkách zde docházelo k průsakům vody do sklepních prostor, proto bylo nutné zjistit
místo závady.
Sběr druhotných surovin
V sobotu 17. dubna jsme v obci uspořádali sběr železného šrotu.
Současně proběhl svoz vysloužilých elektrospotřebičů, které byly po
roztřídění odvezeny na další zpracování. Elektrická zařízení a elektronický odpad představuje pro životní prostředí velkou zátěž, protože tento odpad obsahuje celou řadu nebezpečných látek. Na druhé
straně obsahuje řadu materiálů, které je možné velmi efektivně druhotně využívat – recyklovat.
Parní lokomotivy v Předměřicích
Společnost železniční výtopna Jaroměř uspořádala druhý květnový víkend jízdy muzejních vlaků s parní lokomotivou 310.0134 na
trase Hradec Králové – Turnov. Tyto vlaky měly krátkou přestávku
v Předměřicích nad Labem, kde došlo ke kontrole mechanických částí. Naše jednotka zde doplňovala vodu do lokomotivy.
Humanitární sbírka
V sobotu 15. května jsme v hasičské zbrojnici uspořádali humanitární sbírku. Spoluobčané tak mohli odevzdat nepotřebné oblečení,
přikrývky a lůžkoviny, obuv, knihy a další drobné věci. V letošním
roce byly tyto věci určené především těm, kteří se vlivem pandemie
koronaviru dostali do složité životní situace, sociálně znevýhodněným rodinám s dětmi a ostatním lidem v nouzi.

Požár haly
Už 14. ledna v odpoledních hodinách naše jednotka vyjížděla do
Sendražic k rozsáhlému požáru haly. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru montážní haly a skladu náhradních dílů firmy
Dieselgenerátor, která zde prováděla střední a generální opravy dieselagregátů. Vzhledem k povaze uskladněného materiálu a zaměření činnosti se požár brzy rozšířil na celý objekt. S požárem bojovalo
celkem 11 hasičských jednotek. Požár se zpočátku likvidoval zvenčí,
protože tam bylo hned několik rizik. Vlivem žáru se začala hroutit
konstrukce haly, uvnitř byla také svářecí souprava s tlakovými lahvemi a hrozilo nebezpečí výbuchu. Požár byl lokalizován až po čtyřech
hodinách. Předběžná škoda byla vyčíslena na 15 milionů korun.
Dezinfekce mateřské školy
Poslední únorový víkend jednotka vyjížděla do místní mateřské školy. Jelikož i v naší obci počátkem roku stoupaly záchyty pozitivně
diagnostikovaných pacientů s covid-19 a mateřská škola je jedním
z objektů, kde se shromažďuje větší počet osob, provedli jsme dezinfekci celého objektu pomocí ozónových generátorů. Tato forma
dezinfekce v krátkém čase zlikviduje všechny bakterie a viry, působí
i na místech, která jsou běžným dezinfekčním prostředkům nepřístupná, a odstraní také nepříjemné pachy, plísně a roztoče.
Soutěž Požární ochrana očima dětí
Jedna z mála akcí, do které se mohli zapojit mladí hasiči a žáci základní školy, byla výtvarná a literární soutěž „Požární ochrana očima
dětí“. Toto těžké období přineslo do soutěže zcela nové téma „Pomoc hasičů při pandemii“. I když zaměření bylo náročné zejména na
výtvarné zpracování, našlo se hned několik jedinců, kteří této možnosti využili.

Projížďky na koních
Ve středu 2. června jsme pro mladé hasiče upořádali zážitkové odpoledne, kde si všichni vyzkoušeli pohled z koňského sedla. Nejdříve
proběhlo krátké seznámení o vztahu koně a jezdce, jakým způsobem
ovládat koně, a projížďky mohly začít. Jízda na koni působí pozitivně
na psychiku člověka i na jeho zdraví, protože pohyb koňského hřbetu
při chůzi je rytmický, cyklicky se opakující, čímž vznikají pohybové
impulzy přenášející se do těla jezdce, ať už zaujímá na hřbetě koně
jakoukoliv polohu.
Cvičení mladých hasičů
Po dlouhé době opět začaly schůzky mladých hasičů. Ve středu
9. června měly děti sraz na hřišti pod nádražím, kde se seznámily
s technikou, zastříkaly si z hasičské proudnice a nacvičovaly požární
sport.
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Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Pálení čarodějnic
Vzhledem k tomu, že i letošní rok byl ovlivněn opatřeními ve spojitosti s koronavirem, proběhlo pálení čarodějnic na písníku až 11.
června. Naše jednotka zde prováděla požární dozor a zabezpečovala
bezproblémový průběh celé akce.
Vyhodnocení soutěže
V úterý 15. června proběhlo před základní školou vyhodnocení literární a výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí 2020“.
S ohledem na pandemii koronaviru proběhlo vyhodnocení až v tomto roce. I letošní práce, které se nám sešly, byly opět velmi zajímavé
a kreativní. Blahopřejeme všem vítězům a věříme, že hasičská profese bude pro všechny inspirací i v příštím roce.
Tornádo na Moravě
Ve čtvrtek 24. června ve večerních hodinách se ničivé tornádo prohnalo několika vesnicemi na jižní Moravě a ničilo vše, co mu přišlo
do cesty. Šest obětí na životech, miliardové škody a pohnuté lidské
osudy. Obyvatelé jižní Moravy během chvilky přišli o své domovy,
někteří bohužel také i o své blízké.

dobrovolní hasiči připomněli 130. výročí založení hasičského sboru.
V rámci oslav byly pro návštěvníky připraveny ukázky práce hasičů,
k vidění byla také historická i současná hasičská technika. Součástí
této akce bylo vysvěcení praporu a nového hasičského vozidla Tatra
815 CAS-20. Členové našeho sboru popřáli oslavencům hodně úspěchů v další činnosti a předali drobné dárky.
Nábřeží paromilů
Poslední srpnovou sobotu patřilo Smetanovo a Eliščino nábřeží
v Hradci Králové paromilům. Na nábřežích a v parčíku se představili
vlastníci parních strojů a jejich replik. Návštěvníci tu viděli hasičské
stříkačky, lokomotivy, modely parních strojů, ale také stabilní stroje.
Pro děti tu byla zprovozněná dětská železnice a děti si užily i projížďky s naší hasičskou buginou.

Sbírka pro Moravu
V neděli 4. července jsme v hasičské zbrojnici uspořádali mimořádnou sbírku pro poškozené obce na jihu Moravy po ničivém tornádu.
V obcích chyběly zejména pracovní rukavice, veškeré nářadí, potřeby do domácnosti, hygienické prostředky a krmivo pro zvířata. Tento
materiál byl nejdříve roztříděn a podle požadavků jednotlivých obcí
došlo k distribuci do postižených oblastí.
Pomoc Moravě
Členové našeho sboru se v červenci vypravili do moravské obce Mikulčice, kterou v červnu zasáhlo tornádo. Jedním slovem neštěstí,
které se snad nedá ani popsat. Ničivá větrná smršť, která se přehnala jižní Moravou, za sebou zanechala zkázu nevídaných rozměrů. I po
měsíci to tam vypadalo hrozně. Nejhorší bylo odklizeno, ale místy
zůstala po domech i zahradách jen holá zem. Byl to smutný pohled.
Jedna věc byla vidět tu spoušť v televizi, vidět to ale na vlastní oči
bylo mnohem horší. Od ranních do podvečerních hodin jsme odstraňovali následky řádícího živlu. Pomáhali jsme s opravami střech,
odklízeli sutiny, strhávali jsme poškozené střechy, rozebírali poškozené střešní konstrukce, které jsme provizorně zakrývali plachtou.
Rád bych touto cestou poděkoval všem našim členům, kteří pomohli
lidem z oblastí postižených tornádem.
Výjezdy jednotky
Ve středu 14.7.2021 v nočních hodinách jednotka zasahovala po silných bouřkách. V ulici Jana Černého spadlý strom zablokoval jeden
jízdní pruh, v obci před mostem přes Labe jednotka z komunikace
odstraňovala střešní krytinu, u nádraží došlo k úklidu spadlých větví.
V neděli 8. srpna jednotka vyjížděla do ulice V Aleji k odstranění
spadlého stromu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vzrostlý
strom, který se nacházel na pozemku patřícího k č.p. 187, se rozlomil a jeho část spadla na komunikaci u nádraží. Na místě zasahovala
také jednotka HZS HK.
Třetí srpnový týden jednotka několikrát vyjížděla na likvidaci nebezpečného hmyzu. Jednalo se převážně o vosy, které ohrožovaly obyvatele rodinných domů, zaměstnance školní kuchyně a děti
v mateřské škole.
130 let SDH Předměřice nad Jizerou
V sobotu 21. srpna jsme se vypravili do Předměřic nad Jizerou, kde si
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Brigáda
V sobotu 4. září se uskutečnila brigáda na úklid hasičské zbrojnice
a venkovních prostor. Současně proběhla údržba techniky, nátěr
garážových vrat a příprava hasičského vozidla na STK. V odpoledních hodinách jsme pro členy připravili společenskou akci spojenou
s opékáním selátka.

Rozloučení s prázdninami
Dva měsíce utekly jako voda a začal nový školní rok. Ve středu 8. září
jsme pro mladé hasiče uspořádali veselé rozloučení s prázdninami.
Pro děti byly připraveny různé disciplíny, opékání párků a zábavné
soutěže. Na závěr proběhlo vyhodnocení soutěže „Požární ochrana
očima dětí“.

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Hasičská fontána
V sobotu 11. září jsme se s technikou vypravili do Pardubic, kde proběhl již 8. ročník Retroměstečka. Do bývalých Masarykových kasáren
se sjela vojenská, hasičská a veteránská vozidla, se svým programem
se představili záchranáři, hasiči a policisté. Z vojenské techniky byly
k vidění například tanky, pásová a kolová technika, včetně legendárního třítunového speciálu československé výroby Praga V3S. Dobrovolní a profesionální hasiči seznámili návštěvníky s vývojem hasičské techniky od nejstarších koňských stříkaček přes ruční stříkačky
až po nejmodernější vozidla. Na závěr sobotního programu jsme
s ostatními sbory připravili hasičskou fontánu, která se uskutečnila
na počest všech zdravotníků, hasičů, vojáků a ostatních dobrovolníků, kteří pomáhali v boji s covidem.

tí zejména kvůli bezpečnosti osob a také kvůli možným hmotným
škodám na majetku. Je třeba si uvědomit, že v případě požáru, který
vznikne na spalinové cestě, se pojišťovna bude zajímat, zda byly dodrženy lhůty čištění a kontroly komínového tělesa.

Uctění památky
V neděli 19. září jsme minutou ticha uctili památku dvou hasičů, kteří zahynuli při výbuchu rodinného domu v Koryčanech dne 15. září
2021. Čest jejich památce a upřímnou soustrast pozůstalým.
Ve středu 15. září došlo v Koryčanech ve Zlínském kraji k výbuchu
plynu. Předcházela tomu rekonstrukce domu, při které bylo poškozeno plynové potrubí. Jako první na místo dorazila dobrovolná jednotka z Koryčan. Cisternu řidič postavil před sousední dům, celkem
šest hasičů se šlo podívat do domu. Během chvíle došlo k požáru
a k následnému výbuchu. Následky celé události jsou tragické: dva
hasiči, Marek a Jaroslav, na místě umírají, jeden z nich byl zavalen
a musel být vyproštěn hasiči. Další dva těžce zraněné hasiče transportovala záchranná služba do nemocnic.
Závod požárnické všestrannosti
Jednou ze soutěží, které se mladí hasiči mohli v tomto roce zúčastnit, byl závod požárnické všestrannosti. Tato akce proběhla v sobotu
9. října ve Smržově. Mladí hasiči zde museli na jednotlivých stanovištích prokázat různé dovednosti, například střelbu ze vzduchovky,
určení hasebních prostředků, znalost uzlů, přelezení lana a mnoho
dalšího, to všechno v co nejkratším zaběhnutém čase na trati dlouhé
3 km. Na startovní listině bylo přihlášeno celkem 36 družstev. Naše
družstvo dětí zaběhlo osmý nejlepší čas, za trestné body v jednotlivých disciplínách obsadilo desáté místo.

Laser Game
V měsíci listopadu se mladí hasiči vypravili do arény Laser Game na
skvělou týmovou hru. Nejdříve děti dostaly vesty a laserové zbraně,
následovalo seznámení s pravidly a hra mohla začít. Tato akční hra
se odehrávala v uzavřeném prostoru s uměle vytvořenými překážkami za doprovodu světelných efektů a unikátní hudební kulisy. Děti
měly za úkol získat co nejvíce bodů zásahem protihráčů. V potemnělé atmosféře arény si všichni užili spoustu zábavy a napětí.
Hasiči v Tongu
Ve středu 24. listopadu se mladí hasiči vypravili na výlet do Tonga.
V tomto zábavném parku si děti zaskákaly na trampolínách, pohoupaly se na obřích vlnách a překonávaly různé překážky v bludišti. Ti
nejodvážnější vyšplhali na sopku, ze které se dostali dolů pomocí
dlouhé skluzavky. Děti si nenechaly ujít závody s autíčky a na konec
se vyřádily na nafukovací velrybě.

Drakiáda
K podzimu neodmyslitelně patří pouštění draků, proto jsme ve středu 13. října pro děti uspořádali tradiční drakiádu. Počasí bylo sice
chladné, vítr ale foukal pořádně. Na obloze byli vidět draci všech
možných barev a tvarů. Všechny děti si to užily a už se těší na další
setkání.
Dlabání dýní
Ve středu 20. října se hasičská zbrojnice zaplnila dětmi i dospěláky. Všichni přišli popustit uzdu své fantazii při dlabání dýní. Nejdříve
děti zbavily dýně slizké dužiny a ty nejodvážnější se s chutí pustily
do vyřezávání. Výsledkem byly strašidelně vyhlížející příšerky, které
ozdobily hasičskou zbrojnici.
Kontroly komínů
V letošním roce v obci proběhly dvě akce zaměřené na kontroly komínů a čištění spalinových cest. Kontroly komínů a spalinových cest
jsou bohužel stále podceňované. V důsledku toho dochází každoročně k mnoha požárům, a dokonce i ztrátám na životech. Čištění
spalinových cest je jedním z nejdůležitějších preventivních úkolů
zabraňujících možným otravám oxidem uhelnatým. Komíny se čis-

Mikulášská nadílka
I v tomto roce se Mikuláš se svojí družinou vypravil za mladými hasiči. Na Mikuláše se děti těšily, z čertů ale měly přece jenom trochu strach. Mikuláš zalistoval ve své knize, aby se dozvěděl o všech
prohřešcích. I ti nejmenší se snažili být stateční, vydrželo jim to ale
pouze do té doby, než čerti zařinčeli řetězy. To pak básnička trochu
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uvízla v krku. Nakonec to všechny děti zvládly a Mikuláš je obdaroval
balíčkem plným dobrot.

vodu ze zaplavené teplárny, která vytápěla místní sídliště.
V roce 2001 se Tatra zúčastnila ojedinělé akce v dopravě vody pomocí automobilových cisteren. V bývalém vojenském prostoru Ralsko byl vytvořen světový rekord v dálkové dopravě vody na vzdálenost 47 km.
Povodeň v Čechách v roce 2002 byla jednou z největších událostí
svého druhu v historii České republiky. Ani tuto příležitost si Tatra
nenechala ujít a vydala se do Prahy, kde pomáhala s odstraňováním
následků povodně v Holešovicích a v Troji. V měsíci září téhož roku
doprovodila slavnostní průvod u příležitosti oslav 120 let našeho
sboru, které proběhly u restaurace Cejnarka.
V letech 2003 a 2004 došlo k lokálním záplavám v obci. Tatra několik
dní odčerpávala vodu ze záchytné hráze Na Vyšehradě, aby nedošlo
k zatopení domů.

Příběh hasičské cisterny
Psal se rok 1969. Českoslovenští hokejisté na mistrovství světa ve
Stockholmu podruhé porazili Sovětský svaz, světlo světa spatřila herečka Eva Vejmělková, v Mladé Boleslavi byla zahájena výroba vozidla Škoda 100 a Karel Gott získal v pořadí již šestého Zlatého slavíka.
Z montážní linky výrobního závodu Tatra Kopřivnice sjel podvozek
Tatry 138 s výrobním číslem 28292. V té době se jednalo o jedno
z nejmodernějších terénních vozidel, která se vyráběla v Československu. Po doplnění provozních a pohonných hmot se Tatra vydala
na nedalekou cestu do podniku Karosa ve Vysokém Mýtě, kde byla
na tento podvozek namontována hasičská nástavba. Její konečná
podoba a barva nasvědčovala tomu, že bude sloužit v Československé lidové armádě. A tak po vyřízení nezbytné administrativy byla
Tatra přidělena na vojenské letiště do Hradce Králové.

V roce 2007 se Tatra podílela na odstraňování následků orkánu Kyril,
který v obci způsobil materiální škody.
Českou republiku v roce 2010 zasáhly další povodně. Na severu Čech
se řada obcí ocitla pod vodou. Povodeň strhla celé domy, běsnícímu živlu padly za oběť mosty, zničena byla také spousta komunikací. Naše jednotka se zapojila do záchranných prací v obci Višňová.
Vzhledem k tomu, že spousta jednotek odjela s technikou na pomoc
postiženým oblastem, Tatra musela zůstat v pohotovosti doma, aby
mohla zasáhnout v případě, že by zde došlo k mimořádné události.
Mezi nejvážněji poškozené obce povodněmi patřil v roce 2013 Rudník v Podkrkonoší. Zatopené domy, sesuvy půdy, poškozené komunikace a zoufalí lidé. To byl obrázek Rudníka, kterým se prohnala
velká voda. I zde Tatra odvedla kus práce po ničivé povodni.

Zde byla nová Tatra 138 CAS-32 zařazena na požární útvar, který
zabezpečoval provoz letiště. Během služby v armádě se ale Tatra
daleko nepodívala. Po několikaletém odpočinku, kdy byla uložena
jako záloha, se na chvilku dostala do aktivní služby. Zasahovala, když
někde došlo k úniku paliva, pomáhala při přistání letadel s technickými potížemi, občas nějaké to cvičení, běžná údržba nebo drobné opravy. I když se na ní vystřídala spousta vojáků základní služby
z celé republiky, naprostá většina vojenských pilotů její existenci vůbec nezaznamenala.
Až v roce 1993 nastal její čas, ve svých 24 letech se novým domovem
stala hasičská zbrojnice v Předměřicích nad Labem. Většina jejích sester takové štěstí neměla, protože skončily na vrakovištích nebo ve
šrotu. Dostala nový kabát a začala pomáhat dobrovolným hasičům.
Zpočátku si na nový domov zvykala, protože hasičská zbrojnice z padesátých let nebyla nic moc. Časem se ale také dočkala.
Každým rokem Tatra vyjížděla k mnoha zásahům na pomoc lidem,
kteří se ocitli v krizové situaci. Pomáhala zachráňovat majetek, podílela se na likvidaci následků po živelných pohromách nebo doprovázela významné kulturní a společenské akce. Připomeňme si alespoň
ty nejdůležitější okamžiky.
V měsíci březnu 2000 postihla Jaroměř a okolí povodeň z řek Labe
a Úpa o síle více jak stoleté vody. Tatra se vydala na pomoc do Jaroměře k odstraňování následků této katastrofy. Zde odčerpávala
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Hasičská cisterna dosloužila
Po padesáti letech naše hasičská Tatra dosloužila. I když je stále plně
funkční, v poslední době nás stálo spoustu úsilí ji udržet v provozuschopném stavu. Stáří vozidla, hloubková koroze nádrže na vodu
a problémy s náhradními díly. To jsou hlavní důvody, proč bylo nutné tuto techniku obměnit. Dostali jsme hned několik nabídek na
nákup cisterny. Nejvýhodnější byla z firmy HTS Jirny. Jednalo se
o vozidlo Tatra 815 CAS-32 6x6 na podvozku T2, který je po repasi.
Hasičská nástavba včetně nádrže na vodu a vysokotlakého čerpadla
je kompletně nová. Proběhlo několik jednání se zřizovatelem jednotky ohledně nákupu vozidla, který byl nakonec zastupitelstvem

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ● SPV ● SPG
schválen. V měsíci prosinci byla nová hasičská cisterna slavnostně
předána hasičskému sboru do užívání.
Na závěr bych chtěl poděkovat starostce obce a obecnímu zastupitelstvu za spolupráci. Jménem hasičského sboru vám přeji hezké
a klidné Vánoce, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Jan Medaš – starosta SDH v Předměřicích na Labem

SPORT PRO VŠECHNY PŘEDMĚŘICE NAD LABEM

V loňském školním roce se cvičení žactva a rodičů s dětmí z důvodu
rekonstrukce tělocvičny nekonalo. Trénovat začaly jen mažoretky,
a to do 10.10.2021. Potom jsme se viděly až na konci května, kde
jsme si připomněly, co jsme se v září naučily. Vše holčičky předvedly
rodičům a za odměnu a snahu si zaskákaly v nafukovacím ráji na
Správčáku.
Od září 2021 již pilně cvičí a trénují všechny oddíly a doufáme v lepší
sezónu :).
Karolína Oczadlá a Lenka Fišerová

PŘEDMĚŘICKÉ GYMNASTKY ZÁŘILY
NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
Sezóna 2021 byla i pro náš oddíl velmi náročná, a to z důvodů všech
pandemických opatření, zavírání a otevírání tělocvičen, rekonstrukce předměřické tělocvičny a mnoha dalších. Přestali jsme sportování vnímat jako samozřejmost. Všechny překážky a výzvy, se kterými
jsme se potkali, nás ale nepochybně posílily jako tým.

Kondiční cvičení a aerobik, ženy
Rok 2020/2021 byl pro naše cvičební hodiny kondičního cvičení
náročnější a nebyl nám moc nakloněn. Ostatně jako většině z nás.
Z důvodu rekonstrukce tělocvičny ZŠ a přilehlých prostor jsme hledaly náhradní řešení, kde bychom mohly cvičit. To jsme našly v prostorech sálu Hostince U Bajerů. Bohužel „covidového období“ nám
přineslo spoustu komplikací. Z důvodu složité dezinfekce našeho
náčiní jsme raději cvičily pouze s vlastním tělem a tím naše hodiny
nemohly být moc různorodé a kreativní. Cvičení dále komplikovalo
omezení počtu cvičenek, které mohly být společně přítomny v místnosti, kde se cvičilo. Ale i s tím jsme se popraly.
Jelikož byl ze strany cvičenek aerobicku o hodiny zájem, cvičily jsme
dvě hodiny po sobě, přičemž jsme byly rozděleny do dvou skupin.
Vyšly jsme tak vstříc všem zájemkyním. Pro cvičitelky to bylo náročnější, ale největší odměnou je zájem. Trochu nás to posunulo i dále,
jelikož jsme musely vytvořit rezervační systém, se kterým jsme se
úspěšně popraly jak cvičitelky, tak i cvičenky. Tentokrát jsme v rámci našich možností cvičily i o prázdninách, abychom alespoň trochu
našim cvičenkách vynahradily hodiny, kdy jsme se kvůli lockdownu
nemohly vůbec potkávat a společně cvičit.
V září roku 2021 jsme mohly začít opět cvičit v nově zrekonstruované tělocvičně ZŠ, ve které to jde samo. Nově jsme nakoupily spoustu
nového náčiní, které budeme využívat nejen například při kruhovém
tréninku. Dále máme vytvořené nové webové stránky, kde najdete
všechny potřebné informace a dokumenty – www.spv.pnl.cz. Cvičitelky ani letos nezahálely a absolvovaly semináře a kurzy, abychom
naše cvičební lekce opět obohatily a zpestřily.
Teď už nám zbývá věřit a doufat, že už nám nikdo a nic cvičení nijak
neomezí.
Petra Chmelíková

Pro naše gymnastky jsme během pandemie připravili on-line výzvy
na udržování formy. Závodní družstva cvičila, protahovala a posilovala on-line. Když se vládní opatření uvolnila, začali jsme s kondiční
přípravou venku: běhali jsme schody, skákali do písku a cvičili na
hrazdách na dětském hřišti v parku. Ke klasickému gymnastickému
tréninku to mělo daleko, ale my jsme měli své sportovní cíle, které
nás motivovaly k tréninku třeba i venku.
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SPG ● TOM NEZMAŘI ● SENIOŘI
V červenci jsme připravili gymnastický tábor v Dolní Čermné pro
všechny nadšené gymnasty i negymnasty. Následovaly dva příměstské tábory zaměřené na všeobecnou sportovní přípravu a v srpnu se
zúčastnily naše gymnastky týdenního soustředění v Náchodě. V září
nás čekal již první důležitý závod, a to Krajské přebory ve sportovní
gymnastice Královéhradeckého kraje. Předměřické gymnastky vybojovaly 5 medailí (2x zlato, 2x stříbro a 1x bronz) a Viktorie Kudrnová,
Kateřina Čapková, Tina Špatenková a Barbora Halamková se nominovaly na Mistrovství České republiky výkonnostních stupňů.

TOM NEZMAŘI PŘEDMĚŘICE
Letošní tábor se uskutečnil ve dnech 24. 7. - 7. 8. 2021 na pomezí Českého středohoří a Kokořínska v obci Chotiněves u Litoměřic
v soukromé chalupě. 18 účastníků mimo jiné ocenilo velkou zahradu a prostornou stodolu, kde jsme se scházeli k jídlu i zábavě. Ujeli
jsme 304 km na kole a k tomu jsme přidali 15 km pěšky. Počasí turistice celkem přálo, a proto jsme vyráželi raději na kratší túry, ale
zato častěji.

Mistrovství České republiky odstartovala Viktorie Kudrnová, žákyně
ZŠ Předměřice n. L., na Mistrovství ČR kat. B v Ostravě, kdy v konkurenci 49 závodnic z celé ČR vybojovala fantastické 4. místo.
O týden později odjely další naše gymnastky reprezentovat náš tým
na Mistrovsví ČR kat. C do Prahy, kde vybojovaly stupně nejvyšší.
Kateřina Čapková, žákyně ZŠ Předměřice n. L., se stala mistryní České republiky v kategorii juniorky C. Tina Špatenková vystoupila na
2. místo a vybojovala stříbrnou medaili ve velké konkurenci 65 závodnic. Naše nejzkušenější gymnastka Barbora Halamková bohužel
do boje o medaile kvůli zranění nenastoupila a bude usilovat o nominaci opět příští rok.
V sobotu 21.11. 2021 se uskutečnil krajský přebor družstev Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje, kde jsme měli velké zastoupení. Družstvo II. ligy ve složení Čapková, Špatenková, Kudrnová,
Luňáková, Rejchrtová a Šedivá předvedlo v závodě již vysokou obtížnost a vyhrálo stříbrný pohár. Družstvo III. ligy ve složení Valášková, Halamková E., Klamtová a Šmídová obsadilo neoblíbené, ale pro
nás také velmi cenné 4. místo. Družstvo IV. ligy ve složení Vorlíčková
T., Vorlíčková V., Štulíková a Vavřinová vybojovalo stříbrné medaile a další pohár pro náš tým. Naše nejmladší sedmileté gymnastky
V. ligy ve složení Čapková A., Vacková, Boudyšová a Effenberková
vystoupily na stupínek nejvyšší a vybojovaly zlaté medaile a další
pohár do sbírky.
Družstvo II. ligy aktuálně usiluje o udělení divoké karty pro start na
Mistrovství České republiky družstev v Ostravě. Sezóna to byla krátká, ale velmi intenzivní a našim gymnastkám se i přes velmi náročné
podmínky podařilo naprosto skvěle reprezentovat oddíl sportovní gymnastiky, ale i obec Předměřice n. L. a základní školu, kde se
dlouhé roky připravují. Rádi bychom poděkovali za podporu našeho
oddílu a pevně věříme, že naše výsledky jsou důkazem tvrdé práce
a systematické sportovní přípravy. Velké poděkování patří i rodičům
našich gymnastek za podporu nejen svých dětí, ale také našeho oddílu.
Zuzana Mohylčáková – hlavní trenérka oddílu SPG

Kromě cykloturistiky se do programu vešly táborové hry, turistický
závod, cyklistická časovka jednotlivců, koupání v koupališti v Úštěku,
návštěva železničního muzea v Zubrnici, návštěva pevnosti s podzemím v Terezíně, výstup na památnou horu Říp, střelba ze vzduchovky a dvakrát táborák s opékáním buřtů a zpíváním při kytaře.
Ing.Luboš Podlipný – vedoucí oddílu

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SENIOŘI ČR
PŘEDMĚŘICE NAD LABEM
„Život jde dál, dělej co dělej.“
Tímto citátem od Jana Wericha zahajuji krátké povídání o činnosti
naší organizace.
Všichni víme, že koronavirus a vzápětí vyhlášený lockdawn přerušily
naše pravidelná měsíční setkávání v restauraci Cejnarka a naplánované akce. Jakmile se situace přes léto zlepšila, sešli jsme se začátkem září na grilování ve venkovních prostorách restaurace. Začali
jsme plánovat výlety, rehabilitační cvičení, Den seniorů a další aktivity.
Ale opět udeřila další vlna koronaviru a pravidelné schůzky v říjnu
a listopadu byly velmi málo navštěvovány. Zatím pouze naočkované členky docházely každou středu na relaxační cvičení pod vedením Zdeny Jarošové. V listopadu jsme uspořádali turnaj v bowlingu.Všichni jsme se na to moc těšili. Vítězem podzimního turnaje se
stal Vlasta Burián. Hlavní cenou byla lahev vína věnovaná vedoucím
bowlingu. Na závěr turnaje jsme si všichni na vítěze připili. Dobře
jsme si zasportovali, pobavili se a také jsme si pochutnali na dobrém
jídle. Moc dobře a chutně tu vaří a obsluha je výborná.
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SENIOŘI ● KLUB VOJENSKÉ HISTORIE
Je nám moc líto, že se situace v naší zemi opět zhoršuje. Pro nás
seniory je to obzvlášť smutné. Rozhodli jsme se, že naše další setkání, pokud to situace dovolí, bude až v únoru 2022. Snad nám bude
konečně umožněno dodatečně oslavit všechny jubilanty z roku 2020
a 2021 a naplánovat si program na celý rok 2022.

členové klubu zúčastnili, byla v měsíci září „Bitva u Jičína 1866 – Jak
se bojovalo v prachovském sedle“ konaná v obci Prachov a následně
v městě Jičíně, kde proběhla noční bojová ukázka.
V letošním roce bylo taktéž navázáno na dřívější častou spolupráci
s filmovými štáby. Naši členové se tak mohli zúčastnit natáčení historického filmu „Norimberk“ a hudebního klipu k písni „Christmas
Truce“ od švédské heavymetalové skupiny Sabaton.
Dne 7. listopadu pořádal náš klub vzpomínkovou akci u příležitosti
Dne válečných veteránů, kdy jsme tak po loňském zrušení akce mohli navázat na roky předchozí. Pietní akty byly tentokrát provedeny
v obci Lípa a posléze v Předměřicích nad Labem. Přínosem pro akci
byla bezesporu účast předsedy Komitétu pro udržování památek
z války roku 1866 pana Miroslava Suchého.
Ing. Lukáš Pultar – předseda KVH Předměřice n. L.

Do nového roku 2022 přejeme pevné zdraví, pozitivní zážitky a jenom samé dobré zprávy všem.
Alena Vyšohlídová – za organizační výbor

KLUB VOJENSKÉ HISTORIE PŘEDMĚŘICE N.L., Z.S.
Počátek letošního roku byl ve znamení pokračujících omezení hromadných akcí z důvodu celosvětové pandemie koronaviru, což mělo
za následek zrušení mnoha plánovaných historických akcí, kterých
se členové Klubu vojenské historie Předměřice nad Labem, z.s. měli
zúčastnit. Návrat k běžné činnosti tak přišel až v letních měsících,
kdy se koncem měsíce června členové sekce americké armády z období 2. světové války zúčastnili akce „Bahna“ u Strašic. Členové věnující se období prusko-rakouské války roku 1866 se v témže období
zúčastnili akce „Bitva u Trutnova“, přičemž v rámci této akce byla
odehrána ukázka bojových scén přímo v prostorách skutečných bojů
u Jánské kaple nad městem Trutnov. V měsíci červenci následovala
účast na stěžejní akci věnující se období války roku 1866 na Chlumu,
tentokrát s tématem „Korunní princ Albert Saský v bitvě u Hradce
Králové 1866“. Za zmínku jistě stojí, že korunního prince Alberta
představoval známý český herec Václav Vydra, který je již tradičním
účastníkem vzpomínkových akcí na Chlumu. Poslední akcí, které se

Grafická příprava zpravodaje:
www.sinart.cz

Tisková výroba:
www.alkapress.cz
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SPV – Sport Pro Všechny

Sportovní gymnastika Předměřice

TOM Nezmaři Předměřice nad Labem

TJ Slavoj Předměřice

Klub vojenské historie

Školní družina Předměřice nad Labem

Dračí lodě – TJ Sokol Předměřice nad Labem

předměřický zpravodaj

prosinec 2021

