ÚVODNÍ SLOVO
Milí řečanští, labětínští i přespolní….
právě takto začínaly proslovy, které zahajovaly oslavy výročí 850 let naší obce. Oslava se nám vydařila a ukázali jsme si, jak dokážeme táhnout za jeden provaz. Velmi mě
těší obrovská účast našich občanů i těch přespolních. Těm, kdož se zúčastnit nemohli,
přiblíží pan Tkáč ve svém článku atmosféru našich oslav. Věřím, že se na ni opravdu dlouho nezapomene a toto vydání zpravodaje bude ještě dlouhá léta ležet ve vaší knihovně
a připomínat nám krásné zážitky, které jsme zde zažili.
Je tu léto, i když jeho nástup nebyl zrovna obvyklý, ale lípy již začaly zase vonět
a začíná se rozbíhat prázdninová nálada. Děti končí ve školách svůj školní rok, zastrkávají
vysvědčení v deskách hluboko do šuplíku a těší se na dva měsíce bez učení. Jazyky se
sice musí procvičovat a odmocniny nejsou zrovna nejlepší kamarádi, ale to je teď v létě to
vedlejší. Užívejte si naplno letní hřejivé dny, sbírejte nové zážitky na dovolených a šťastně
se vracejte domů, do Řečan a Labětína.
Ani před přípravami oslav jsme nezaháleli a včas vystavěli místní komunikaci „Na
Kopečku“. Dlouhé roky zde občané čekali na zpevněnou cestu, která posune jejich žití zde, k příjemnějšímu. Myslím, že stavba
se vydařila a firma M SILNICE a.s. provedla svou práci kvalitně.
O prázdninách nás čeká výměna oken a dveří v Obecním domě. Během srpna zde bude na pár dní omezen provoz.
O konkrétním datu výměny výplní vás budeme informovat rozhlasem.
Dovolte mi, abych se ještě v krátkosti vrátila k našim oslavám. Ráda bych poděkovala zastupitelům obce, že uvolnili finanční
prostředky z obecního rozpočtu na tuto akci a pomohli nám uspořádat oslavy obce ať již svým přispěním ve formě tvorby programu a jeho zajištění, nebo doplnění dobově oděných konšelů. Někteří svou roli zvládli tak bravurně, že i v budoucích letech
budou s touto spojováni – např. p. Jiří Karvánek jako biskup pražský Daniel I.
Děkuji panu místostarostovi a našim zaměstnancům za perfektní zajištění rozvodů elektřiny, za zajištění technického zázemí
pro oslavy, za pořadatelskou činnost během oslav, řečanským hasičům za zajištění bezpečnosti při průvodu obcí, panu Vladimíru Kalinovi za obdivuhodnou přípravu občerstvení a všem dalším, kteří se na přípravě oslav podíleli. Jsem velmi ráda, že máme
výborný tým lidí, který se dokáže vzájemně podpořit a pomoci v situacích, kdy je opravdu třeba držet za jeden provaz.
Děkuji i panu Miroslavu Tkáčovi, který se postaral o poutavou formu obecních oslav na webových stránkách obce a graficky
zpracoval plakáty, listiny, texty pro vystupující a promítání filmu při oslavách obce. Děkujeme tiskárně Lukáš Sobotka, že pružně
reagovala na naše vyvíjející se požadavky a vše vytiskla v perfektní kvalitě.
Velké díky patří panu řediteli Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem za poskytnutí kočáru a čtyřspřeží kladrubských
běloušů, kteří doprovázeli naši královskou družinu.
Zvláště pak děkuji panu řediteli Základní a mateřské školy v Řečanech nad Labem Mgr. Tomáši Zemánkovi, který pro naše
oslavy vytvořil ručně vyráběné brože. Těmi král odměnil lid v dobových kostýmech. Troufám si říci, že tato brož bude mít společně s královskou listinou jednou velkou historickou hodnotu….
V neposlední řadě děkuji Michalu Šoltovi za přípravu papírového ohňostroje, sokolům a labětínským hasičům za účast v průvodu ve slavnostních uniformách, tanečníkům za nádherné tančení Staročeské besedy, fotbalistům a Miloši Kothovi za zabezpečení jídla a pití, které bylo nedílnou součástí našich oslav a všem vystupujícím za krásná představení sluchu a oku lahodící.
Panu Tomáši Řehákovi děkujeme za fotografickou dokumentaci celého dne a panu Jaroslavu Smékalovi za celodenní natáčení.
Už se těšíme, až budeme moci fotografie a video záznam z našich oslav shlédnout.
Děkuji vám všem, našim občanům, kteří se zúčastnili tak ojedinělé události, která bude zapsána do historie naší obce.
Dovolte mi, abych se na závěr dnešního zpravodaje rozloučila krátkým úryvkem z knihy Orbis Pictus od Jana Amose
Komenského, kterou jsem dostala jako dárek k našemu výročí od paní senátorky Miluše Horské…
„Dobří lidé pracují pro sebe i pro druhé a jen nevzdělaní nešťastníci ničí sebe i svět,
protože nevědí, co je ctnost a co neřest.“
Věřím, že u nás máme jen dobré lidi a to se prokázalo i při našich oslavách, proto prosím zůstaňte těmi, kterými jste a i nadále
buďte ozdobou naší obce. Díky vám… řečanští a labětínští.

Ing. Michaela Matoušková,
starostka obce
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Výběr bodů ze zasedání obecního zastupitelstva
č. 4/2015 ze dne 29. 4. 2015
Vypsání výběrového řízení na výměnu oken v Obecním
domě dle zpracované PD
Předsedající informovala o záměru vypsání výběrového řízení na zhotovitele výměny oken v Obecním domě a navrhuje
poptání 5-ti vhodných firem. Termín realizace srpen 2015.Maxiální přípustná cena stavby je 829 000 Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schvaluje poptání 5-ti
firem vhodných pro výměnu oken v Obecním domě dle zpracované PD. Maximální přípustná cena stavby je 829 000 s DPH,
doba výstavby srpen 2015
Zřízení dětských skupin nebo nájem obecního bytu
Předsedající informovala o velmi nízkém zájmu o zřízení
dětské skupiny, byly podány pouze čtyři předběžné přihlášky.
Výše úhrady, kterou jsou rodiče ochotni platit za dítě umístěné
v dětské skupině, by nepokryla náklady na provoz této skupiny.
Z těchto důvodů nebude dětská skupina zřízena. Předsedající
navrhuje vyvěsit záměr o pronájmu služebního bytu v č.p. 284
v Řečanech n.L. za cenu 3500 Kč měsíčně na dobu 2 let.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schvaluje vyvěšení záměru pronájmu služebního bytu v č.p. 284 v Řečanech nad
Labem za cenu 3500 Kč měsíčně na dobu 2 let.
Osázení stromů v Labětíně
Předsedající informovala o podnětu pí. Blažkové k osázení
stromů podél komunikace v Labětíně je vypsán grant z nadace ČEZ, v červenci 2015 bude možno požádat o dotaci na
vysázení stromů.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schvaluje Předložení návrhu výborem životního prostředí a výborem pro obec Labětín
na počet kusů dřevin a cenu pro osázení podél komunikace
v Labětíně. Výbory předloží návrh zastupitelstvu obce na příští
zasedání OZ konající se v květnu.
Výběr bodů ze zasedání obecního zastupitelstva
č. 5/2015 ze dne 27. 5. 2015
Celoroční hospodaření obce za rok 2014
Předsedající informovala přítomné o hospodaření obce
za rok 2014. Veškerá dokumentace k tomuto je k dispozici
na www stránkách obce. Hospodaření obce bylo prověřeno
i kontrolou z Pardubického kraje z finančního odboru, a to bez
výhrad.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schvaluje hospodaření
obce Řečany nad Labem za rok 2014 bez výhrad.
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Účetní závěrka obce za rok 2014
Předsedající dále informovala všechny přítomné o účetní
závěrce obce za rok 2014, veškeré dokumenty jsou též na
webu obce k dispozici. Obec hospodařila s přebytkem ve výši
5.556.703,62 Kč hlavně díky získaným dotacím. Celkově bylo
k 31.12.2014 na účtech obce 8.095.580,97 Kč. Z této částky
budou případně financovány naplánované projekty, na které
nebudou vypsány dotační tituly nebo budou použity jako spoluúčast obce při dotovaných projektech.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schvaluje účetní závěrku
obce za rok 2014.
Nabídka na odkoupení části pozemku a silnice
p.č. 589/1 v k.ú. Řečany nad Labem
Předsedající informovala o této nabídce. Stavební výbor se
k tomuto bodu vyjádřil v tomto smyslu: obec má o tuto část
pozemku zájem v případě, že komunikace bude převedena na
obec za 1 Kč/m2 (ne za cenu ze znaleckého posudku) z důvodu špatného stavu komunikace a předpokladu zvyšujících se
nákladů na údržbu komunikace v budoucnu. V případě souhlasu nynějšího majitele s těmito podmínkami bude prodávající hradit pořízení GP pro oddělení pozemku.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schvaluje zájem obce
o část pozemku p.č. 589/1 v k.ú. Řečany nad Labem v případě, že bude komunikace převedena na obec za 1 Kč/m2
z důvodu špatného stavu komunikace a předpokladu zvyšujících se nákladů na údržbu v budoucnu. V případě souhlasu
současného majitele s touto podmínkou bude hradit GP na
oddělení pozemku současný majitel.
Výběr zhotovitele výměny oken v Obecním domě dle
zpracované PD
Předsedající informovala zastupitele o nabídkách na výměnu oken v Obecním domě dle zpracované PD. Došla pouze
jediná nabídka, ostatní oslovené firmy neprojevily zájem podat
nabídku a řízení se neúčastní.
Doručená nabídka je od firmy MATEX HK, kdy celková nabízená cena je 652 860 Kč s DPH. Tato splňuje cenové podmínky v PD. Paní starostka a stavební výbor prověří správnost
podané nabídky s projektovou dokumentací a za předpokladu,
že bude nabídka v souladu s PD, bude podepsána smlouva
o dílo.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schvaluje výběr zhotovitele výměny výplní v Obecním domě firmu MATEX HK za celkovou cenu s DPH 652 860 Kč za předpokladu, že bude nabídka
v souladu s projektovou dokumentací.
Výpověď nájemní smlouvy lékárny a vyvěšení záměru
obce pronajmout prostory pro provozovnu výdeje léčiv
Předsedající informovala zastupitele o končícím nájmu
Mgr. Kalvachové v prostorách výdejny léčiv z důvodu prodeje
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podniku. Výpověď z nájmu by byla k datu 30.9.2015. Kupující
mají zájem pokračovat v provozu výdeje léčiv v Řečanech nad
Labem. Navrhuje se proto vyvěšení nového záměru obce pronajmout tyto nebytové prostory sloužící i nadále jako výdejna
léčiv.

SDĚLENÍ OBECNÍHO
ÚŘADU

Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schvaluje výpověď nájemní smlouvy lékárny k 30.9.2015.
Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schvaluje vyvěšení záměru obce pronajmout nebytový prostor v Obecním domě
č. p. 141 za účelem lékárnické činnosti od 1.10.2015. Pronajatý prostor je 67 m2 za částku 350 Kč/m2 za kalendářní rok
+ 1000 Kč/rok z chodeb, tj. celkem 24 450 Kč/rok.

Obecní úřad upozorňuje, že parkování v místě zelených
ploch – veřejná zeleň v okolí nové komunikace „Na Kopečku“ již není z důvodu plné funkčnosti komunikace povoleno.
Žádáme proto občany, kteří dosud na veřejné zeleni (zejména
podél ul. 1. máje) parkují, aby tak nečinili. Parkování je dovoleno pouze pro krátkodobé stání stánkařů, kteří mají zaplacen
poplatek z místa.

Poskytnutí příspěvku pro sbor Myšáci při ZŠ Řečany
nad Labem
Předsedající informovala zastupitele o možnosti schválení příspěvku pro pěvecký sbor Myšáci při ZŠ Řečany nad
Labem. Dle informací od vedoucí sboru by bylo vhodné koupit
přenosné klávesy pro doprovod sboru na různých kulturních
akcích mimo objekt ZŠ. Sbor se pravidelně účastní na kulturních akcích obce, při vítání občánků obce atd., bylo by proto
vhodné takto sbor podpořit.

Zdržování se na autobusové zastávce a v
podchodu Českých drah

Zastupitelstvo obce Řečany n. L. schvaluje poskytnutí
příspěvku sboru Myšáci při Základní a mateřské škole Řečany nad Labem ve výši 15 000 Kč na zakoupení hudebního
nástroje.
Diskuse, různé
- Paní starostka informovala zastupitele o možnosti výstavby bytového domu v místě starých zahrádek ve spolupráci s
firmou BW Stavitelství Holice, která připraví studii nového bytového domu včetně předpokládané ceny za m2. Tato studie
bude předložena veřejnosti ke zjištění případného zájmu o
byty. Investorem by byl již každý individuální zájemce o daný
byt. Obec by poskytla pozemek, který by následně prodala
jednotlivým majitelům bytů. Podrobnější informace o právním
stavu SVJ bude podáno následně s informacemi o možné
výstavbě.
- Paní Popková informovala o žádosti občanů Labětína
o umístění laviček kolem hlavní komunikace. Paní starostka
přislíbila, že při rovnání terénu v této oblasti a po výstavbě
komunikací, která je plánována v dalších letech, se počítá
i s osazením laviček podél chodníku. Vzhledem k současným
výškovým rozdílům ale musíme řešit jednotlivé fáze postupně.
- Paní Vančurová se dotazovala na možnost rozdělení
1. třídy v ZŠ. Je přijato celkem 27 žáků.
Dle informací od pana ředitele Zemánka není problém
s prostory, ale chybí pedagog pro další první třídu. Paní starostka požádá pana ředitele, aby vypsal výběrové řízení na
nového pedagoga (jako náhrada za odcházející), aby tak
mohla být první třída rozdělena na dvě.

Zákaz parkování na veřejné zeleni v prostoru
ul. Na Kopečku

Žádáme mládež, aby se na autobusové zastávce zdržovala pouze za účelem využití dopravních služeb. V poslední době zde dochází k ničení majetku obce! Zastávka není
vhodná a přizpůsobená na sdružování osob za jiným účelem
než čekáním na dopravní spojení. Kola opírající se o zastávku
způsobují její poškození a na zastávce se neustále produkují
odpadky. Pokud bude i nadále docházet k využívání tohoto
místa ke sdružování mládeže za jiným účelem než dopravním
a nebude se zde udržovat pořádek, budeme tuto situaci řešit
s Policií ČR.
Tentýž problém přetrvává i v podchodu u Českých drah.
Postupováno bude v případě potřeby stejně, jako u autobusové zastávky.

Rekonstrukce mostku u hřiště
Od pondělí 29. června bude probíhat rekonstrukce mostku
u fotbalového hřiště, která potrvá zhruba do konce listopadu
2015. Upozorňujeme na zvýšené nebezpečí úrazu v těchto
místech. Po vybudování přemostění prosím tohoto využívejte
a dbejte dopravního značení. Rekonstrukci bude provádět firma Chládek a Tintěra pod dohledem SUS Pardubického kraje. Investorem stavby je Pardubický kraj.

Výměna oken a dveří v Obecním domě
Během měsíce srpna bude probíhat výměna oken a dveří
v Obecním domě. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti a pohybujte se pouze ve vymezeném prostranství. Omezení bude
krátkodobého charakteru.

Zdržování se v areálu Základní školy v době
letních prázdnin
Upozorňujeme, že areál Základní školy v Řečanech nad
Labem může být v letních měsících využíván pouze ke sportovním účelům a v místech k tomu určeným. Využití areálu
je možné denně do 21:00 hod. Zároveň žádáme o udržování
pořádku v této lokalitě.
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Zákaz podávání jídla pro zvířata na veřejném
prostranství
Žádáme občana (y), kteří umísťují na veřejném prostranství
(u Lípy) misky se syrovým masem pro zvířata, aby tak nečinili!
Syrové maso může být v letních měsících zdrojem nákazy a
hrozí tak kontaminace okolí a případné otrávení pobíhajících
zvířat. Toto jednání je přestupkem a muselo by být řešeno
s Policií ČR.

Pouťové atrakce
Oznamujeme občanům, že pouťové atrakce přijedou v termínu od 17.- 19. července, tedy o týden dříve, než vychází
tento rok pouť. Ta vychází správně na víkend 25. – 26.7., ale
provozovatelé pouťových atrakcí mají tento termín již po několik let smluvně zajištěn v jiných obcích. Vzhledem k nedostatku provozovatelů těchto zařízení, není nikdo jiný schopen ve
správný termín přijet. Z tohoto důvodu byla domluvena jejich
návštěva alespoň o týden dříve. Děkujeme za pochopení.

Stočné pro rok 2015
Na zasedání zastupitelstva obce dne 24.6.2015 byla schválena úprava stočného. Vzhledem k tomu, že Obec Řečany
nad Labem je plátce DPH a dosavadní cena stočného 800
Kč/občan byla již cenou s daní, docházelo ke snižování vybraného poplatku na stočné o DPH ve výši 15%, které je odváděno státu. Skutečné náklady vycházející z podkladů roku 2014
jsou 1520 Kč s DPH/občan. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo,
že pro rok 2014 se stočné navýší pouze o částku DPH, tj. 800
Kč + 120 Kč (DPH) = 920 Kč nikoliv dle skutečných nákladů.
Tak jako u poplatku za odvoz odpadu, bude i ztráta vzniklá z
provozu kanalizace a ČOV hrazena z obecního rozpočtu a občané nebudou nadměrně zatěžováni. Pro správný legislativní
proces, cenových předpisů pro stočné, je třeba dát do souladu
cenu za stočné tak, aby 800 Kč/občan odpovídalo ceně bez
DPH. Stočné 920 Kč se bude vybírat jako vždy v měsíci říjnu.
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OSLAVA 850 LET ŘEČAN NAD LABEM

Co jste viděli a zažili…
Sobotní ráno, jako vystřižené z románu. Lehký, ještě pořád jarní déšť hrál na střechy Beethovenovu měsíční sonátu
v rytmu staccato. Čas, kdy by se člověk nejradši otočil, zachumlal do peřin a spal dál. Nic nenasvědčovalo tomu, že v
neděli bude první letní den, spíš to vypadalo jako 14. listopadu
1165, už chyběla jen ta ranní mlha.
Jenže psalo se datum 20. 6. 2015 a to byl dlouho očekávaný den „D“ pro Řečany. Pečlivě připravovaný, aby všechno
klaplo a nic nepředvídaného se nestalo. A o tomto dni vám teď
popovídám.
Krátce po deváté otevíráme obecní úřad, paní starostka
se hned vrhá na úřadování i navzdory víkendovému datu. Je
potřeba ještě zajistit a ověřit, zda všichni všechno vědí, kdo
co má dělat. Pan Blažej přebírá technické záležitosti, příprava
prezentace v obřadní místnosti běží… a než se stačíme rozkoukat, přicházejí první návštěvníci. Mraky se protrhaly, jakoby i počasí chtělo ukázat svojí vlídnou tvář a soucit s našimi
prosbami o kousek slunce, pro zdárný průběh té milé události.
Než se paní starostka stihne převléci do dobového, je plný

úřad rodáků, známých i návštěvníků, kteří se o této události
dověděli.
Lidé se potkávají, vzpomínají nad fotografiemi obce, u galerie s portréty starostů a předsedů MNV. Slyším vítání, některé
shledání po letech. Lidi se zdraví a poznávají. Vzpomínky na
dětství či časy, jak se tady žilo, kdo je koho rodina, kde bydlela
a žila babička nebo tatínek. Vládne správná sváteční nálada,

jako když se potká velká rodina. Obrovský zájem o listování
v kronikách, stojí se na ně fronta delší než na trdelník. V obřadní místnosti běží film z oslav osmistého výročí, pamětníci
probírají fotbalový turnaj, jakou kdo měl levačku, kdo hrál...
Radost pohledět na ty rozzářené tváře našich rodičů a prarodičů. Čas ale pokročil, je potřeba se přichystat na slavnostní
průvod obcí a tak i navzdory krátkému intenzivnímu dešti se
lidé pomalu rozcházejí do svých domovů, nebo jen tak na procházku obcí.
Přijíždějí pozvaní hosté, starostové z okolních obcí, pan
farář Pilka a už tady máme i krále Vladislava II. s chotí.
Následuje krátké přivítání paní starostkou a občerstvení a už
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se nasedá do připraveného autobusu, aby se stihnul začátek
další části programu Za Borkem. I slunce nám ukázalo svojí
hřejivou tvář a rozesmáté, určitě se nakazilo naší dobrou náladou, nás při tančení staročeských májí provází.
Trochu zlobí technika, no po chvilce odborného zásahu, už
všechno šlape jako dědečkovi cibuláky. Tančí se máje, přijíždí paní senátorka a vše se v dobré obrací. Po odtančení se
průvodu chtivý lid seřazuje. První hasiči ve svátečních uniformách s praporem obce a státní vlajkou, za nimi sokolové se
svojí vlajkou a tanečníci v krojích. Po nich už nakračuje dobová muzika Grál, která udává rytmus průvodu. Slyšíte bubny
a středověké dudy, a správnou atmosféru dokresluje skupinka dobově oděných sličných dam a ctěných pánů. Dobovou
skupinku uzavírají oděni ve zbroji ctihodní pánové Beřkovští
ze Šebířova a kejklíři. V průvodu také vykračují dva nádherní
kladrubáci osedlaní Městskou policií z Pardubic. Za nimi pak
všechen lid řečanský, labětínský i přespolní.
Ulice obránců míru ještě nezažila takovou slávu. Lidé lemují chodníky, mávají z oken svých příbytků, průvod nabírá
na síle. Na křižovatce u Obecního domu už čekají další na příchod krále, ale dříve než se kočár s králem ukáže, nám svojí
druhou tvář počasí nastavuje. Naštěstí jen lehká přeprška, ta
nám radost z uvítání nezkazí. Král pronese pár vlídných slov,
přípitek a vlna lidí následuje kočár ke kostelu.
Než se setkáme pod „vánočním stromem“ také kapky deště
ustanou. Král odmění každého, kdo v dobovém kostýmu přispěchal. Odměnou je ručně vyrobená brož a královský glejt
prokazující výjimečnost a pravost této ozdoby. Poté se král s
doprovodem odebírá na vyvýšeninu u kostela, kde se s lidem
řečanským a labětínským vítá. Jeho proslov síly a vážnosti nabývá. K lidu zde žijícímu vzhlíží, pochválí zdejší rozkvět vesnice, zavzpomíná na časy dávné a odkaz budoucím pokolením
zanechává: „Ve známost proto všem přítomným a budoucím
dáváme, na vědomost pro časy věčné, že zloba a závist nečistá místo své tu nenajdou. Čiňte toliko skutků ušlechtilých,
jedině tak klidu a míru v zemi šťastné a krásné dojíti můžete.
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Na každém jednom jest – na vladaři, člověku urozeném i prostém, aby toliko rovně a poctivě konal, žil i pracoval. Tenkráte
dobře bude všem…“
Královnin proslov k lidu se nese v duchu odkazu tradic
a přání do budoucna: „na erbu tomto znaky mariánské vidíme lliové hůlky panně Marii náležející, jakož i dózu na masti,
typický to atribut Máří Magdalény. Vidíme tu vůkol ale i notný
kus práce poctivé, kterou jste byli vykonali, pročež přejeme
vám nechť i v časech budoucích vísky vaše malebně vzkvétají; nechť vyplní se přání a předsevzetí konšelů, aby jeden
každý poctivý nalezl tu dobrého místa pro život a k dobru,
poctivosti a píli vychoval potomky své. Nechť zdraví a štěstí,
jakož i spokojenost a láska všechny vás stále provázejí…“

Poté promlouvá pan farář Lubomír Pilka, děkuje za pozvání a vzpomíná na roky minulé. Připomene, že život není jen
starost, ale i plný radosti z maličkostí. Požehná lidu obecnímu: Aby vám Pánbůh žehnal i dále, vám, vaším představeným
i všem, světské vrchnosti abychom zde dobře žili. Děkujme
Bohu za vše, co nám dává, za zdraví, lásku. Požehnání. Pánbůh zaplať…ať se tato oslava dnes vydaří.
Po proslovech, paní starostka všem ještě jednou poděkuje
za milá slova a odevzdá malé pozornosti, s pozváním, kdykoliv pojedou kolem, jsou zde vždy srdečně vítání. Za zvuku
slavnostních fanfár scházejí schodištěm kostelním, a odjíždějí
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kočárem v čele průvodu na fotbalové hřiště, kde teprve vypukne všelidová veselice.
Dějství druhé
Královský kočár vykroužil kolečko, král s královnou zamávali lidu a odjeli v dáli. Lidé se rozprchli po hřišti, aby si prohlédli, co stánky nabízí. A že bylo na co koukat, krom jídla,
pochutin různých jako pečené placky středověké, perníčky
malované, sladkostí kam oko dohlédlo. I různá zdravá výživa, i koření vyhlášené. Samozřejmě trdelník to oblíbený, svojí
řečanskou premiéru si užil pořádně. Fronta na něj se stála
i hodinu, takový byl zájem, někteří byli i dvakrát. Pivo a medovina tekla proudem, neboť teplé a studené počasí se střídalo.
Pro pacholátka a nejen pro ně byli připraveny stánky
s různými drobnostmi, dřevěnou zbrojí pro malé rytíře, šperky ručně vyrobené pro malé i velké dvorní dámy a princezny.
Hrníčky nebo ozdoby keramické, dárečky pro své nejbližší.
Velkým lákadlem se stal historický kolotoč s obrovským
zájmem a hroznem netrpělivých pacholátek, které toužili vyzkoušet jak to doopravdy lítá. Středověký stan neboli ležení,
ctihodných pánů Beřkovských ze Šebířova se těšil velkému
zájmu, i střelba z luku na terč a zkouška chladné zbroje.
U kejklíře svůj talent a šikovnost vyzkoušet jste mohli. K Beřkovským a jejich vystoupení se ještě vrátíme později.
Na pódiu svůj proslov k lidu obecnímu rychtářka naše
přednáší. Vzácné hosty hezky přivítala, paní senátorku Miluši
Horskou, pana faráře Lubomíra Pilku, bývalé starosty obce i
starostky a starosty sousedních obcí. Zajisté jste si také všimli vysokého rytíře v zeleném plášti s mečem po boku, to byl
pan architekt Ondřej Doule se svojí přítelkyní, jeden z našich
slavných rodáků, který na výstavbě budov obecních se podílí.
Paní rychtářka v krátkém příspěvku připomněla historii obce,
jak to kdysi bylo a jak se žilo zde. Pochválila rozvoj místních
spolků a sdružení a vyzdvihla také naše seniory. Vyslovila
přání do budoucna: „Mým velkým přáním do budoucna je, aby
se naše obec i nadále rozvíjela, abychom byli schopni zde pro
nás vytvářet příjemné prostředí, ve kterém se nám bude dobře
žít a byli jsme schopni vytvořit kvalitní podmínky pro seniory
i naše děti, které jednou po nás budou naši obec přebírat a
dále rozvíjet.“ A poděkovala všem zastupitelům, zaměstnancům a spolkům za velkou pomoc při organizaci a zabezpečení
oslav. Poděkování také patřilo panu řediteli Národního hřebčína Kladruby nad Labem, že nám poskytl nádherný kočár
hodný královské družiny v čele s čtyřspřežím koňů Generale
Aversa, Favory Alta, Favory Albuza a Generalisimus Amiga.
Všechno to vznešený rod kladrubáků.
S přáním příjemných zážitků z oslav ukončila svůj kratičký
proslov. Po paní starostce promluvil k lidu i pan místostarosta
Miloš Švejk, také popřál všem příjemné zážitky a vyslovil poděkování i přání do budoucna. Poté starostka pozvala na pódium paní senátorku Miluši Horskou, poděkovala za vzácnou
návštěvu a předala malý dárek s kyticí. A to by nebyla paní
senátorka, kdyby také neměla přichystané překvapení pro
naší starostku a to v podobě knihy J.A. Komenského – Orbis
Pictus za její příkladný postoj k rozvoji vzdělávání v naší obci.
Po zdvořilostech přišla na řadu drobná pozornost pro naše
nejstarší občany u příležitosti oslav 850 let obce. Byla předána pamětní medaile nejstarší občance paní Anně Kroupové,

která zanedlouho oslaví 96 let. Bohužel pan Josef Režný jako
další oceněný, nejstarší muž obce, kterému bylo letos 90 let,
se nedostavil, a proto mu tato plaketa bude předána později.

Pak začalo veselí, na pódium vyběhli zpěváčci - MYŠÁCI z místní ZŠ, kde jim byl předán symbolický šek na nákup
nového profesionálního hudebního nástroje pro jejich další
rozvoj talentu. A Myšáci to radostí svými hlásky rozbalili a
famózním výkonem si okamžitě získali publikum. Odměnou
jim byl sladký dárek a potlesk nadšeného obecenstva. Jejich
vystoupení zakončil papírový ohňostroj k nadšení drobotiny,
která okamžitě po posledním rozletu konfet začala se sbíráním papírových pásků. Po Myšácích vystoupila jízdní jednotka Městské policie z Pardubic, která předvedla výcvik svých
vraníků, pro použití v různých situacích a překážkách, které
mohou nastat při hlídkách nebo zásazích. Mezitím se na pódiu připravila „Téměř divadelní společnost“ což je profesionální loutkové kočovné divadlo z Českých Budějovic, založené
v roce 1997. V současné době je tvořena větším množstvím
loutek a loutkovodičem Viktorem Pirošukem, jejich stvořitelem. Vynikajícím to bavičem. Měli jsme tu čest se s ním setkat
již na první soutěži „Souboj ulic“. Vtáhne svým vystoupením
do děje pohádky malé i velké, pobaví i poučí. Sklidil velký
potlesk nadšených malých diváků i dospělých.
Po pohádce už nastoupila dobová muzika GRÁL, skvělý to
doprovod našeho průvodu a zahráli nám několik středověkých
písniček, úžasně rytmických. Bylo příjemné sledovat úžas
a pobavení ve tvářích publika. Něco takové jsme tady v obci
ještě neměli, fantasticky to dokreslilo atmosféru, kterou na nás
dýchla melodie dávných dob.
Moc nechybělo a došlo by i na tančení. Mezitím se za podiem připravoval muzikoterapeutický sbor MLIMA JUA, ze školy
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Svítání. Jejich rytmikou a tempem nasycené vystoupení, vtáhlo publikum do dálek peruánské etnické hudby. Bylo úžasné
sledovat a vidět tyto nadšené hudebníky, kteří dokáží rozbušit
srdíčka. Překvapením jejich vystoupení, bylo zapojení paní
senátorky. Ta skvěle „jamovala“ v rytmu melodií jižní Ameriky.
Neuvěřitelný zážitek!
Trochu se nám zatáhlo, ale to neubralo na dobré náladě,
kterou vytvořilo vystoupení MLIMA JUA. Než se spustil déšť,
už byl na pódiu zpátky divadelník pan Pirošuk s pohádkou
„O krásné Janičce“ I navzdory dešti, se malí diváci znovu rádi
zapojili do průběhu pohádky. Děkujeme za příjemné chvilky.
A jak to po dešti bývá, slunce svitlo v pravý čas, kdy sokolníci mohli své umění s dravci předvésti. Příjemné zpestření
a ukázka pro všechny nadšené obdivovatele s možností společného fota s opeřenci.
Po ukázce létajících dravců, konečně toužebně očekávané vystoupení ctihodných pánů Beřkovských ze Šebířova.
Předvedli své mistrovské dílo katovského umění pro dobrovolné spoluúčinkující, kteří si vyzkoušeli na vlastní kůži, nebo
prstech, bolestné zážitky z doby temného středověku. Velice
poučné. Poté krátká ukázka šermu a chladných zbraní s následnou praktickou ukázkou střelných zbraní, působivé! Mezitím se nám z pódia již ozývaly tóny dechovky a tak se rychle
přeneseme do…
Dějství třetí a to hudební…

Na pódiu českou polkou rozproudí krev v žilách starší generace VESELKA pana Kubeše. Do tance zvou páni i dámy,
nálada je výborná, sbory pějí písničky známé. Na tvářích našich babiček a dědů, vidět je úsměv a v očích jejich jiskřičky
mladosti. Příjemná hodinka tance a zpěvu.

A po melodiích srdci blízkých starší generaci, nastupuje
po nezbytných přípravách místní rocková kapela RIZIKO. Fanoušci okamžitě naplní prostor před pódiem a užívají si rockové scény, znějí nové songy i známé písničky. Do krve se
vlévají kytarové riffy, publikum se dostává do varu. No ale jako
všechno dobré končí, je potřeba v programu posunout se dál.
Noc potemnělá nastává a překvapení pozdního večera vystoupení fireshow, žonglérství s plameny je příjemnou tečkou
za středověkou atmosférou dnešního příjemného dne. Sklidilo
zasloužený potlesk nadšených diváků.

Po tomto vystoupení zbývá se jen rozloučit, hudbou pro dříve nebo později narozených, kterou nám do pozdních nočních
hodin hrála kapela JET BEAT.
Příjemně prožitá slavnostní sobota 20. 6. 2015 s úžasnou
atmosférou časů dávno minulých prolínající se s přítomností.
V duchu rodinné pohody a setkání s příjemnými lidmi, kteří
zde v Řečanech a Labětíně žijí, setkání s rodáky i přespolními, známými i neznámými. Děkujeme a na shledanou v roce
2065 při 900 letech. Nebo i dříve?
Slova napsal, do textu je vložil Miroslav Tkáč
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OBECNÍ KNIHOVNA

Jarní programy 2015 v Obecní knihovně Řečany nad Labem
V úterý 10. března se v Obecní knihovně v Řečanech nad
Labem konal program pro děti navštěvující družinu zdejší ZŠ.
Děti se dozvěděly něco nového o tom, jak se půjčují knížky a
prohlédly si dětské oddělení knihovny. Rovněž si prošly bludiště s několika stanovišti a vytvořily si motýlí dekorace, které
si odnesly s sebou domů.
Ve středu 11. března obecní knihovna uspořádala povídání s Klubem důchodců Řečany nad Labem o poutním kostele
sv. Jana Nepomuckého ve Ždáru nad Sázavou. Návštěvníci
se dozvěděli zajímavosti z historie stavby i symboliku čísel,
kterou do kostela zakomponoval architekt Jan Blažej Santini
Aichel. Na programu byly promítány fotografie kostela a jeho
areálu na dataprojektoru zapůjčeném od obecního úřadu.
O týden později, 16. března se přišli do knihovny podívat postupně obě oddělení zdejší MŠ. S dětmi jsme si přečetli a prohlédli několik pohádek, povídali jsme si o tom, jak se s knížkou
zachází, děti se seznámily s tím, jak si mohou půjčit knížku z
knihovny domů a potom dostaly prostor, aby se samy podívaly
na ty knížky a časopisy, které je zajímají.
Následující týden ve středu 25. března, se ve škole konala beseda pro 1. stupeň s paní spisovatelkou PaedDr. Ivonou
Březinovou. Paní spisovatelka si s dětmi povídala o svých
knížkách, vysvětlila jim například co je a co dělá asistenční
pes. Děti se ptaly na to, jak se člověk stane spisovatelem nebo
co ji konkrétně inspiruje. Nakonec si děti i paní učitelky mohly
knížky, které se jim zalíbily, koupit a nechat si je podepsat.
V pátek 27. března byla uspořádána dlouho očekávaná Noc
s Andersenem, které se zúčastnili žáci z 2. třídy ZŠ. Program
byl rozdělen mezi knihovnu a školu. V knihovně nás přišel navštívit samotný Hans Christian Andersen. Děti se ho ptaly na
jeho život a povídaly si s ním o jeho pohádkách. Dokonce jsme
viděli divadelní představení na námět Andersenovy pohádky
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Císařovy nové šaty. Potom účastníci vytvářeli svou představu
o tom, jak by mohly takové šaty vypadat. Jejich krásné výtvory jsou vystaveny v různých odděleních knihovny. Tato Noc
s Andersenem, se kromě dánského pohádkáře, soustředila i
na českého spisovatele Jana Drdu, protože se slaví 100 let od
jeho narození. Proto jsme si s dětmi povídali, kdo to byl, jaké
pohádky napsal. Vyprávěly jsme si jeho pohádku O Majdalence a Matějovi.
Z knihovny se účastníci vydali do školy, která se tu noc stala rejdištěm strašidel všeho druhu. Děti potkaly na strašidelné stezce školou Bílou paní, pavouka, čarodějnici či rytíře.
Účastníci prokázali velkou statečnost, protože každé strašidlo
po nich chtělo splnit nějaký děsivý úkol, například překonat
pavoučí síť, obejít se strašlivým rytířem třídu nebo najít ztracená slova ve větách. Všem se to povedlo a tak mohl program
pokračovat luštěním pohádkových doplňovaček. Před spaním

si ještě děti přečetly tajemné neviditelné nápisy. Týkaly se jak
H. Ch. Andersena, tak i Jana Drdy. Po pohádce na dobrou noc
si účastníci mohli konečně zalézt do spacáků a usnout.
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Že nikdo nechybí a že si strašidla žádné z dětí neodnesla,
jsme se přesvědčili ráno a po snídani se všichni se spoustou
zážitků rozutekli domů.
V rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka se
dne 13. dubna konala druhá návštěva knihovny dětí z obou
prvních tříd. Tentokrát jsme si s dětmi povídali o dětské poezii.
Proto jsme si s dětmi četly a prohlížely knížky s různými básničkami, říkadly a rozpočítadly. Děti si zkoušely vytvořit vlastní
rýmy na vybraná slova. A nakonec si malí čtenáři zahráli divadlo.
V sobotu, 18. dubna, byla uspořádána pro Klub žen
Labětína v hostinci v Labětíně beseda s paní spisovatelkou
Ing. Janou Klimečkovou, CSc. Po promítání krátké prezentace
ze křtu knihy Přezrálé moruše., což je volné pokračování titulu
Chlebani, jsme si s paní spisovatelkou povídali o její tvorbě
a inspiraci pro příběhy, které píše. Na konci besedy si mohly
zájemci knihy koupit a nechat si je podepsat.
Dne 20. dubna navštívili obecní knihovnu žáci 5. třídy ZŠ
a hlavním tématem návštěvy byly informace. Povídali jsme si
o tom, odkud k nám proudí, jak se informace předávají a mění.
V druhé části programu se děti rozdělily do skupin, do kterých
dostaly zadaná témata, o nichž zjišťovaly právě informace z
naučné literatury. Úkol to byl pro obtížný, ale všichni jej zvládli
a zjištěné poznatky dokázali prezentovat.
Ve středu 6. května byl pro návštěvníky Klubu důchodců připraven program o pověstech. Povídali jsme si o tom, kdo které
zná a nahlédli i do literatury. Probraly jsme pověsti místní, například o řečanském zvonu a dostali jsme se i k pověstem ze
vzdálenějších míst, například o hradech Karlštejnu a Kosti či
ze zámku Bučovice.
V pondělí 18. května přišly děti z 1. tříd splnit svůj třetí úkol,
což bylo čtení. Někdo si přinesl svou knížku a někdo si ji půjčil přímo v knihovně a každý z ní několik vět přečetl. Všichni

těžký úkol zvládli výborně a dokázali, že jsou opravdovými
čtenáři. Proto už potom každý netrpělivě očekával pasování
na čtenáře.
Slavnostní pasování se uskutečnilo ve středu 20. května dopoledne. Za účastni rodičů i zástupců obce byli všichni žáci
po složení přísahy, že se budou o knížky starat, pasováni na
Rytíře a Rytířky Řádu čtenářského od Rytíře všech písmenek a od Královny knížek. Prvňáčci obdrželi svou opravdovou
knížku, která se nedá nikde koupit, dále pexeso a diplom. Po
fotografování se malí rytíři a rytířky odebrali zpátky do školy.
Dne 8. června se přišli do knihovny podívat žáci 3. třídy.
Téma bylo víc než zajímavé, protože jsme si povídaly nejdříve o vesmíru, sluneční soustavě, hvězdách a planetách. Potom i o mimozemšťanech, jestli existují, jak by se s nimi děti
domlouvaly a co by jim řekly. Druhá polovina programu byla
inspirována knihou od Marka Haddona Spudveč aneb 70 000
světelných let.
Na různých místech knihovny byly ukryty vzkazy a do mimozemské řeči zašifrované úkoly, které museli žáci rozluštit
a splnit, aby se dostali zpátky na Zemi. Všem se to podařilo, nikdo nezůstal bloudit po neznámé galaxii a tak se mohli
všichni jít podívat, co je v knihovně zajímavého.

Ceník poplatkù obecní knihovny pro rok 2015
REGISTRACE
Dospìlí

35,- Kè (od 1.7. do 31.12.)
70,- Kè (od 1.1. do 31.12.)

Dìti do 15 let,
15,- Kè (od 1.7. do 31.12.)
studenti se stud. prùkazem, 30,- Kè (od 1.1. do 31.12.)
Dùchodci
Jednorázová výpùjèka

20,- Kè /položka

Internet

zdarma

Tisk

3,- Kè jednostrannì
4,- Kè oboustrannì

Meziknihovní výpùjèní
služba (MVS)

cena podle nákladù na poštovné

SANKÈNÍ POPLATKY
Ztráta ètenáøského prùkazu 10,- Kè
a vystavení nového
Ztráta, znièení knihy nebo
èasopisu

cena knihy +100,- Kè
nebo koupì nové knihy,
cena èasopisu

Poškození knihy nebo
èasopisu

20,- až 100,- Kè podle rozsahu
poškození

1. upomínka

30,- Kè

2. upomínka

60,- Kè

3. upomínka

90,- Kè

Pokud nebude ètenáø reagovat na 3. upomínku, bude
mu doporuèenì zaslán dopis s žádostí o okamžité vrácení
nebo nahrazení dokumentù. V dopise bude rovnìž uvedeno,
že pokud do 1 mìsíce nevrátí pùjèené dokumenty, bude
pøedvolán pøed poøádkovou komisi. Rovnìž po nìm bude
požadováno zaplacení 3. upomínky a doporuèeného dopisu.
Pøedvolání pøed poøádkovou komisi, která bude žádat
okamžité vrácení nebo finanèní nahrazení dokumentù.
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Obecní knihovna zve nové i stálé čtenáře k návštěvě
beletrie pro dospělé:
ČEŠKA, S. Smrt expremiérky - detektivka z českého prostředí
FIELDINGOVÁ, H. Bridget Jonesová: láskou šílená. - třetí díl
románu pro ženy
FOLLETT, K. Muž s podivnou minulostí. - válečný román
FUKS, L. Spalovač mrtvol. – psychologický román z II. světové války
HARTL, P. Prvok, Šampón, Tečka a Karel
- humoristický román ze současnosti
CHRISTIE, A. Rané případy Hercula Poirota.
klasické detektivní příběhy
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, T. Manželky. - román pro ženy
NESBO, J. Nemesis. - norská detektivka
NESBO, J. Netopýr. - norská detektivka
NESBO, J. Spasitel. - norská detektivka
MARBOE, M. Vyměním týnejdra za cokoliv. - povídky
MONYOVÁ, S. Blonďatá stíhačka. - román pro ženy
SOFOKLÉS. Král Oidipús. - divadelní hra
VONDRUŠKA, V. Ďáblův sluha. - hist. detektivka ze 13. století
WOODOVÁ, B. Bílá žena. - román pro ženy
knihy pro nejmenší:
Auta – leporelo s různými druhy aut a zemědělských strojů

knihy pro děti od 6 do 9 let:
BŘEZINOVÁ, I. Hrnečku vař!
pohádky a pohádkové recepty pro děti
BŘEZINOVÁ, I. Jak to bylo dál …
pokračování klasických pohádek
BŘEZINOVÁ, I. Kluk a pes.
příběh o chlapci na vozíku a jeho psovi
ČTVRTEK, V. Maková panenka a motýl Emanuel.
pohádky na dobrou noc
FISCHEROVÁ, D. Duhové pohádky.– pohádky o zahradě
KINCL, J. Rákosníček a hvězdy. – pohádky na dobrou noc
naučná literatura pro mládež:
PEDEVILLA, P. Hurá, jaro! – nápady na jarní vytváření

12

Časopisy
V letošním roce nabízíme tato periodika:
pro dospělé:
Burda, Živá historie, Chip, Moje země, d-Test, Maminka, Dieta, F.O.O.D., Pěkné bydlení, Receptář, Naše krásná zahrada,
Kreativ (Praktická a moderní žena)
loňská a starší vydání časopisů:
pro dospělé:
Verena, Burda kreativní pletení, Motocykl, Computer, Příroda,
Přísně tajné, Jedním dechem, 5x krimi Stalo se
pro děti:
Mateřídouška, Čtyřlístek, Kačer Donald, Méďa Pusík, ABC,
Bravo, Bravo Girl, Koně a hříbata, Tom a Jerry
Čtenáři i nečtenáři mohou přispívat do sbírky plastových víček
od PET lahví. Finanční výtěžek ze sběru víček je určen na
podporu léčby malé Lucinky Procházkové, která trpí dětskou
mozkovou obrnou – triparézou.
Za přispění do sbírky víček děkujeme.

Mgr. Šandová Kateřina, knihovnice
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TJ SOKOL
Začátek roku 2015 začal pro TJ přípravou a pořádáním tradičních Sokolských šibřinek v hostinci u Kůrků v Labětíně. Šibřinky se konaly 18. ledna a opět se sešlo nepřeberné množství pěkných masek, všichni jsme se dobře bavili a rozcházeli
téměř v ranních hodinách.

TJ Sokol pořádala i dětský karneval v hostinci u Koblihů.
Dětí se sešel opět velký počet a celé odpoledne se děti bavily,
soutěžily a „vyřádily“ se jak je pro ně typické a vlastní jejich
věku.
29. 4. začala příprava na stavění májky. Členky TJ sestra
Čapková a Kalousková E. vyrobily z chvojí věnec. Sekundoval
jim a pomáhal br. Ivan Kalousek st. Ráno 30. 4. se sešli muži
a mládežníci, aby vykopali jámu pro májku, nařezali břízky na
ozdobu parketu a další potřebné práce. Dívky ozdobily věnec, špičku májky a břízky krepovými fáborami. Kolem poledne vyrazila skupina do lesa v Kladrubech pro smrk, který jim
odprodalo kladrubské polesí
Ve 14.00 hodin vypuklo to nejdůležitější. Pan Kalousek Jaroslav st. opět připravil potřebné nástroje pro stavbu májky –
ženkruty, provazy a ujal se potřebných prací.. Májku stavíme
vždy ručně, bez techniky jen pomocí ženkrutů a provazů. Určitě si většina vás, hlavně starších spoluobčanů, umí představit
jak je tato činnost náročná na fyzickou zdatnost. Ale vše se

zdárně a bez potíží podařilo a májka stála v celé své kráse
a vznešenosti. Dík patří všem, kteří se těchto prací zúčastnili.
V podvečerních hodinách se vydal od Obecního úřadu průvod malých čarodějnic a čarodějů směrem k parketu za hřištěm, kde stojí májka. Tady vypukl ten správný čarodějný rej
a začaly všechny soutěže. Čarodějově a čarodějnice dostali
za splněné úkoly v soutěžích malý dárek a párek, který si spolu s rodiči opékali. Také se podívali na malý ohňostroj a kolem
20. hodiny se přemístili k Houšovci, kde se zapaloval velký
oheň a po setmění oblohu rozsvítil krásný ohňostroj. Věříme,
že se tato akce TJ opět vydařila a velký počet nadšené drobotiny je jim odměnou.

TJ Sokol se letos opět podílela na zajištění Dne dětí, který se
konal 31. května na hřišti u školy. Přispěla několika soutěžemi
a děti byly odměňovány drobnými sladkostmi.
Za Tělocvičnou jednotu Eva Kalousková
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POZVÁNKA

NA INDICKÝ FESTIVAL
V ŘEČANECH NAD LABEM

V úterý 4. 8. 2015 budeme mít tu čest v naší obci uvítat pěší pochod,
kterému bude dominovat vyřezávaný vůz tažený dvěma voly.
Navečer se bude na parketu u fotbalového hřiště konat dvouhodinové vystoupení, jehož součástí bude :
hudební ukázka tradičních indických nástrojů,
starodávný tanec bharat natyam,
seminář o józe,
divadlo,
soutěž pro děti o ceny,
prohlídka volského potahu.

Celý program je pro návštěvníky zdarma.
Prázdninové festivaly pořádá Festivals Of India již 22 let,
vždy 14 dní ve vybraném regionu České republiky. Pěší pochod se přesouvá každý den od vesničky k vesničce a tam
kde přenocuje, je pořádán navečer kulturní program. Nenechte si proto tuto jedinečnou příležitost uniknout a sledujte plakátky, webové stránky a hlášení místního rozhlasu, kde bude
upřesněn časový rozsah programu.
Těšíme se na vás…

14
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Poděkování za sponzorské dary
Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem děkuje všem dárcům a sponzorům. Vážíme si sebemenší pomoci,
kterou nám kdokoli poskytne. V letošním školním roce bychom
rádi především vyzdvihli nákup 17 nových počítačů do odborné učebny, které nám nad rámec provozní dotace zakoupil na
základě rozhodnutí zastupitelů náš zřizovatel, Obec Řečany
nad Labem. Na pokračování rekonstrukcí stropů a instalaci
nových zářivkových světel do kmenových učeben nám věnovali zastupitelé Trnávky 35 000 Kč a zastupitelé Kladrub nad
Labem 30 000 Kč. Za pomoc ve zvyšování kvality prostředí a
prostředků k výuce jsme velmi vděčni a této pomoci si vážíme.

Návštěva knihovny
12. 5. 2015 navštívili žáci 4. A a 4. B již po několikáté Městskou knihovnu v Přelouči.

Tomáš Zemánek

Pasování na čtenáře
Žáci obou prvních tříd se v průběhu celého letošního školního roku účastnili projektu „Knížka pro prvňáčka“, jehož hlavním smyslem bylo podpořit zájem dětí o čtení knih.
Pravidelně jsme navštěvovali místní knihovnu, plnili úkoly od
rytíře písmenek a na závěr čekalo děti slavnostní pasování na
čtenáře, kterého se mohli účastnit také rodiče.
20. 5. jsme se tedy společně vydali do obřadní síně, kde

každé z dětí pokleklo před rytířem a královně všech písmenek
dalo slib, že si bude knížek vážit. Královna děti za jejich celoroční úsilí odměnila krásnou knížkou, kterou nelze nikde koupit. Každý si také odnesl diplom a pexeso s abecedou. Všichni
prvňáčkové mohou být pyšní na to, jak tu těžkou cestu, která
vedla od prvních písmenek až po čtení vět zvládli.

Tentokrát jsme měli připravený program na rozvoj čtenářské
gramotnosti “Pojďte a poslyšte”.
Děti si povídaly a četly o pověstech. Seznámily se s pověstí
o pokladu v Mělicích. Připomenuli jsme si pověst o Řečanech.
S Houšovcem souvisí velmi stará pověst: v Řečanech visel
na věži zvon, zasvěcený sv. Janu. Jednou zachtělo se pánu
této krajiny drahého chrta; nemohl ho však jinak dostat než za
řečanský zvon Jan. Pán s tím souhlasil a rozhodl, že zvon dá
za chrta. Poslal lidi, aby zvon sňali, sotva však zvon snesli na
zem, vyletěl jim z rukou a odkutálel se do rybníka Houšovce.
Ani památky po něm nezůstalo, jen když se kutálel, bylo slyšet
slova: „Já, zvon Jan, jsem za chrta dán“. Za mnoho a mnoho
let prala jedna bába, jménem Vavřinka, přízi v rybníce. Při máchání se pojednou příze zamotala do zvonu a bába jej i s přízí
tahala z vody ven. A poněvadž byl zvon těžký, zaklela přitom.
V tom okamžiku zvon opět spadl do rybníka a bylo zase slyšet:
„Já, zvon Jan, jsem za chrta dán“.
Překvapilo nás, jaký přehled měli čtvrťáci o starých řeckých
hrdinech.
Na závěr byla připravena literární dílna Horymír a my, kde
jsme se zastavili i nad mapou našeho okolí.
Sladkou tečkou na závěr byla zastávka v cukrárně se zmrzlinou. Akce se nám líbila a budeme se těšit na další.
Jana Vohralíková, Marcela Banková

Velikonoční dílny

Můžeme jim jenom popřát, aby ve čtení pokračovali dále a
knížka se pro ně stala dobrým společníkem.

31. března odpoledne byla škola přístupná všem, kteří
měli zájem trochu
se zastavit v denodenním shonu a přivítat společně jaro.
Pro děti i jejich rodiče jsme připravili „velikonoční dílny”.
Kdo měl zájem, mohl se zapojit do zdobení perníčků, pletení
pomlázky nebo si vyrobit drobnou dekoraci na velikonoční stůl.
Celou akci zahájil svým vystoupením pěvecký sbor Myšáci.
Součástí celé akce byla výstavka prací žáků z keramických
kroužků a dětí ze školní družiny. Pro rodiče bylo připraveno
posezení a pohoštění.

Veronika Danielová
Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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Děkujeme všem, kteří se podíleli na výrobě velikonočních dobrůtek - pí. Kolmanové, pí. Novákové, pí. Vnoučkové, pí. Husákové, žákyni Rychecké z 6. třídy a žákyni
Hájkové z 9. třídy.
Mgr. Jana Vohralíková

Májové zpívání Myšáků
Po dva květnové víkendy Myšáci vyjeli zpívat mimo Řečany
nad Labem. V sobotu 9. května se zúčastnili festivalu dětských
pěveckých sborů na zámku v Cholticích s názvem Zpívání s
choltickým vodníkem. Tohoto krásného festivalu se zúčastnilo
celkem 8 dětských sborů nejen z regionu, ale také z Prahy
a okolí Havířova. Děti předvedly svůj program nejen v kapli sv.
Romedia, ale také na nádvoří, kde následovala galapřehlídka
a festival byl zakončený společnou písní Skřítek. Myšáci také
mohli navštívit muzeum černého divadla. Počasí se vydařilo
a festival se dětem moc líbil.

Další květnový víkend, tentokrát 16. května, vystoupili Myšáci na Sjezdu rodáků obce Trnávka. Nejen že hezky zazpívali, ale také měli možnost si zaskákat na skákacím hradu,
někteří odcházeli s hezkou malbou na obličeji a také báječně
tančili na minidiskotéce, která byla pro všechny překvapením.
Michaela Nováková, Kateřina Vohralíková

Jarní přírodovědné aktivity
Dne 1. 4.2015 proběhla přednáška o nebezpečí zacházení s výbušnými látkami pro žáky 8. a 9. tř.
Přednesl ji pan JUDr. Koubík ze SPŠCH v Pardubicích.
Zajímavé zážitky ze své dlouholeté práce mezi kriminalisty
a policisty ČR dokumentoval několika videi, na kterých
mohli žáci shlédnout ničivé účinky různých druhů amatérsky nebo profesionálně vyrobených výbušnin. Dvouhodinová přednáška byla sledována s velkou pozorností a doufejme, že odradila od domácích pokusů všechny posluchače.
Brzy na to 16. 4. navštívili opět naši školu pracovníci VŠCHT v Praze se svým 2. cyklem chemických pokusů
s názvem „Chemie v kuchyni“.Oba mladí inženýři předvedli
postupně žákům 8. a 9. tř. série pokusů zaměřených na
živiny ,které přijímáme v naší potravě,ale i na látky, které jsou
jen jako doplňky.Do jednoduchých pokusů zapojovali i odvážné, kteří z toho měli přímý užitek – sladkost, propisku či
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nějaké chemické materiály. Následná kontrola zapamatovaných informací, potvrdila,že přednáška s pokusy měla smysl.
Dne 27.4. se konalo na SPŠCH v Pardubicích okresní
kolo biologické olympiády, kategorie C – tj. pro žáky 8. a 9.
tř. a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Nás tradičně reprezentovala žákyně 9. třídy Veronika Bulíčková, která
se této soutěže účastní už od 6. tř. a v 7.tř. se jí poprvé
podařilo probojovat do krajského kola v Chrudimi. Letos bylo
v okresním kole přes 20 soutěžících, kteří studovali informace o životě lesních stromů. Veronika skončila na krásném
2. místě, když opět přeskočila několik gymnazistů z Přelouče
a dalších škol. Tím naposledy postoupila do krajského kola
v Chrudi -mi, kde se 15. 5. v DDM utkala a dalšími soutěžícími. Síly změřilo 6 gymnazistů a 6 žáků ZDŠ. Po vyrovnaném
boji, kdy předběhla 4 gymnazisty,skončila na úžasném
5. místě a zařadila se mezi několik volených, kteří dostali
nabídku zúčastnit se prázdninového soustředění pod vedením
vysokoškolských pracovníků v Bělči. Tam si mohou nejlepší
účastníci z různých krajů a různých typů olympiád vyzkoušet v praxi pod vedením zkušených vědců a vysokoškoláků
metody opravdové vědecké práce a získat kontakty a motivaci
pro své další směřování. A že se letos v krajském kole sešla
opravdu špička svědčí to, že poprvé všichni účastníci splnili
bodový limit pro úspěšného řešitele.Veronice přejeme, aby se
jí stejně dařilo i na SPŠCH v Pardubicích.
Dne 26.5. proběhlo školní kolo přírodovědné poznávací
soutěže za účasti 42 žáků od 3. – 9. tř. a 15 nejlepších
jelo v úterý 2.6. soutěžit do okres. kola v DDM Delta v Pardubicích. Za každou třídu mohli jet maximálně 3 nejlepší žáci.
A jak dopadli? Nejlépe žák 6. tř. Jan Hubený, který ve své
kategorii skončil mezi 54 soutěžícími na 4.místě.Další úspěch
byl opět dílem Veroniky Bulíčkové. V kategorii žáků 9. tř. byla
mezi 35 soutěžícími na 5. místě. Reprezentantům přejeme
pěkné prázdniny a alespoň stejné výsledky i příští školní rok.
Doufejme,že je budou následovat další, kteří budou stejně šikovní.
Poslední akce pro žáky naší školy. Dne 16. 6. navštíví žáci
7. a 8. tř. vědecko-technický jarmark, pořádaný Univerzitou
Pardubice na různých stanovištích na Třídě Míru. Kromě toho
se zúčastníme také zajímavé vědecko-populární show Michaela Londeborougha v kongresovém centru v bývalém AFI paláci, dnes Futurum. Mnozí ho znáte z naučných televizních
pořadů o vědě pro děti, které v odpoledním vysílání uváděla česká televize a nebo si pamatujete na jeho vystoupení v
učebně VŠCHT při jednom z prvních jarmarků. Jeho zajímavé
a vtipně komentované vystoupení bude určitě patřit k nejlepším zážitkům úterního dopoledne a třeba motivuje některé
žáky k následování.
Jana Záleská

Pyrotechnika
Dne 1.4. 2015 se uskutečnila na naší škole zajímavá
beseda pro žáky 8. a 9. třídy o bezpečnosti při zacházení
s pyrotechnikou.Zajímavé zážitky ze své dlouholeté praxe
pyrotechnika u Policie ČR tlumočil JUDr. Karel Koubík ze
SPŠCH v Pardubicích.
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Přednášející nám vysvětlil význam slova pyrotechnika,
nejdůležitější vynálezy související o touto tematikou a promítl i poučné odstrašující záběry mladých žilinských chemiků,
které je málem stály život.Upozornil na dodržování zásad
bezpečného chování při nálezu neznámých látek.Také nám
ukázal některé zbraně, samozřejmě bez výbušné náplně,
i s jejich ničivými účinky na okolí. Na videu jsme také viděli
vybavení pyrotechnika, které s chlazením může vážit až 62 kg
a umožňuje mu chránit život.Zásady pyrotechniků: vždy čelem
k náloži, neotáčet se.Na závěr jsme se dozvěděli něco o třídění zábavné pyrotechniky, kde ji lze zakoupit, v jakém věku
i s jakými dalšími omezeními.
Beseda trvala vždy 2 vyučovací hodiny a byla pro žáky přínosem v tom, že jim ukázala na praktických záznamech možné škodlivé účinky výbušných látek a pokusů s nimi.

v části Člověk potom vyzkoušeli i to, jak vidí člověk se zrakovým postižením, jak pumpuje srdce, jak fungují smysly, podívali se do útrob člověka. V jiné části bylo možné názorně vidět,
jak fungují předměty, které běžně používáme – televizor, pračka, splachovací záchod. Mnohé ale nejvíc zaujala expozice s
názvem Sexmisie aneb vše o dospívání.
Z výletu se všichni vrátili spokojení a s novými dovednostmi
i zážitky.

Čertův poklad

Jana Záleská

Druhý stupeň v Liberci
V pondělí 8. června se vydali žáci 6. až 9. třídy do Liberce.
Cílem celodenního výletu se stala IQLANDIA. IQLANDIA je
moderní science centrum pro děti i dospělé s deseti rozsáhlými interaktivními expozicemi a prvním humanoidním robotem
v ČR.

Expozice děti zábavnou formou seznámily se základními
jevy a pojmy z fyziky, chemie a biologie. Jejich zaměření odpovídá látce probírané ve škole. Žáci si tak na vlastní kůži
mohli vyzkoušet experimenty, na něž ve škole není čas ani
vybavení a které jim mohly pomoci látku pochopit. Podívali se
do nitra Země, ve Vodním světě viděli, jak například fungují stroje poháněné vodou, turbíny i jaká nebezpečí číhají na
vodáky. V expozici GEO bylo možné zažít velký třesk, vidět
vznik a vývoj celého vesmíru, vyzkoušet si hvězdný kolotoč.
V oddělení Živly viděli, co dokáže voda, oheň, země a vzduch,

V pondělí 25.května jsme se vypravili s žáky 1.B, 2. a 3. třídy na hrad Kunětická hora, abychom se stali diváky pohádky
s názvem Čertův poklad.
Divadelní představení to bylo netradiční, v jeho průběhu
jsme prošli třemi vnitřními prostory hradu. Z rytířského sálu,
kde děj začal a my se seznámili s panem králem, princeznou,
služebnou, princem a jeho lokajem, jsme potichu vkročili do
sluje, ze které na nás vykoukl obrovský drak. Z něho jsme ale
strach mít nemuseli, protože jeho nejoblíbenější pochoutka
nebyly princezny, ale buchty s mákem a buřty. Proto neměl
ani náš princ moc práce se záchranou princezny.
Se všemi pohádkovými postavami jsme se rozloučili velkým
potleskem na nádvoří u dřevěné zvonice. A jak to v pohádkách bývá….zazvonil zvonec a pohádky byl konec.
Zpět do školy jsme se vraceli rozesmátí a plní dojmů.
V. Danielová, A. Pušová, K. Vohralíková
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Trosečníci z 1.A a 5. třídy v Hořelci
25. května odjeli na školu v přírodě společně prvňáčci
a páťáci a velmi se kombinace nejmladších a nejstarších dětí
povedla. Celotýdenní téma pobytu bylo Trosečníci na ostrově.
Po příjezdu došlo k rozdělení dětí do sedmi kmenů. V podob-

ném duchu jako Robinson Crusoe museli všichni společnými
silami poznávat ostrov a vypořádávat se s různými nástrahami. Celý týden získávali indicie, které jim na závěr pomohly
najít poklad a ve správný čas, na správném místě čekat na
záchrannou loď Char – ouz.
První den se kmeny ocitly na pustém ostrově, kde neby-

ní první pomoci a záchrany zraněných. Jednotlivé týmy plnily
těžké úkoly po lese: musely prolézat pavoučí sítí, po slepu
procházet hustým lesem, hledat zašifrované nemoci a dávat
umělé dýchání a masáž srdce. Odpoledne bylo vyčleněné na
sportovní hry a zápasy, ke kterým si nutně každý tým musel
vyrobit svoji vlajku. Večer jsme zkusili z nanošeného dřeva
vykřesat oheň a opéci si ulovený lup. Čtvrteční den mladší
z kmenů čekal celodenní výlet na hrad Lichnici, kde jsme v
podzemních chodbách našli hromadu zlaťáků, které si děti pod
vedením hradní paní orazily. Zkusily si zde i střílet z luku na
cíl a do dálky, vyzkoušely i jízdu na „koních“, chození na chůdách. Přály si tajná přání při vhazování předmětů do studny
a při šeptání do starodávného Žižkova dubu. Výlet se nám velmi zdařil, děti ušly velikou túru, kterou zakončily odpočinkem
v solné jeskyni.
Při návratu z výletu na ně v Hořelci čekalo velké překvapení
v podobě tajné zprávy s nadějí na záchranu. Velcí trosečníci
se vydali podél pobřeží. Podívali se na hráz přehrady a putovali dál až do civilizace. Poslední večer byl ve znamení rituálního tance a soutěží. Mapy ostrovů se pomalu zaplňovaly
indiciemi, ale stále tu něco chybělo… V pátek nečekaně přišel
divoch Pátek a v Hořelci začal veliký zmatek. Všichni utíkali
za divochem, který je posunky a gesty zavedl na tajné místo,
kde našli poklad. Utíkal ale dál a začal zapisovat vzkaz do
písku, všichni pochopili co tím myslí. Záchranná loď se blíží.
Rychle všichni sbalili kufry a čekali, zda se Pátkova „slova“
vyplní. Opravdu ve 13 hodin přijela záchranná loď Charouz
a Trosečníci byli zachráněni. Věříme, že všichni budeme na
náš společný pobyt v Hořelci dlouho vzpomínat.
L. Bechynská, M. Nováková

Škola v přírodě 1. - 5. 6. 2015

lo nic. Všichni na úvod museli vymyslet svůj název, pokřik
a vydat se do nedalekého lesa postavit jednoduchou chatrč
na přežití noci. Večer týmy vymýšlely píseň a vyrobily si svého
maskota. Druhý den ráno nás tížil hlad. Museli jsme se tedy
vydat po stopách zvěře. Jeli jsme na výlet do Babiččina dvorečku do Licibořic, kde se malé děti musely postarat o zvířata
a rozluštit záhady zmizení. Starší část kmenů se vydala na
průzkum okolí. Vyjeli na nedaleký hrad Lichnici, kde je čekalo
mnoho záhad a pověstí. Odpoledne se všichni sešli v táboře
a pustili se do výroby oděvů. Trička se dětem velmi povedla,
využily dvou technik savování a tisk bramborovými tiskátky.
Po večeři přišlo první stýskání trosečníků. Vzkazy psané tuší
a husím brkem s prosbou o záchranu a pomoc jsme vhodili do
burácivých vod v okolí. Středeční dopoledne bylo ve zname-
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Přesně na DEN DĚTÍ se rozjela 2. třída a 1.B do školy v
přírodě, která se letos konala v krásné oblasti Železných hor.
Ubytování jsme měli zajištěné nedaleko Seče, v penzionu
Čtyřlístek.
Abychom dětský den oslavili, zastavili jsme se po cestě
v oboře Žleby, kde pro nás byl připraven program s názvem
Smysly zvířat. Děti se zblízka setkaly s dravci, bílými jeleny,
ježkem, kunou…a s mnoha dalšími živočichy, o kterých se
také dozvěděly mnoho zajímavostí.
Po skončení programy jsme nasedli zpět do autobusu
a směřovali k našemu cíli.
Po příjezdu do Čtyřlístku se děti ubytovaly v pokojíčkách
a nastalo velké vybalování. Z jídelny nás už lákala vůně obě-
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da, za dopoledne všem pěkně vyhládlo, a tak naservírovaný
řízek snědli všichni s velkou chutí. Paní kuchařka musela být
s našimi jedlíky spokojená, protože vždy sklidila velkou pochvalu. Jak by také ne, když dětem připravovala oblíbená jídla:
špagety, šišky s mákem, hranolky s kuřecím masem, pizzu…
Náš společný týden byl zaměřený na pohádky. Děti soutěžily ve skupinkách, malovaly, tvořily, účastnily se sportovní olympiády, běžely orientační závod, stavěly domečky pro
skřítky, šly cestu za pokladem….Společně jsme opékali buřty, zpívali u ohně, šli jsme stezku odvahy, strašidelné příběhy jsme četli v solné jeskyni a odpočinuli si ve velké vířivce.
Viděli jsme přehradu v Seči a došli jsme až ke zřícenině hradu
Oheb.
Byl to týden plný her a zábavy, který vyvrcholil závěrečným
karnevalem, vyhlášením nejlepších skupinek a vítěze v bodování pořádku na pokojích.
Pak už nás čekalo balení a poslední zamávání z autobusu,
který nás vezl směrem do Řečan. Na zpáteční cestě jsme si
udělali ještě poslední zastávku, a to na Lichnici, kde děti navštívily sklepení a vyzkoušely si ražbu mincí.
Ke škole jsem přijeli v 15 hodin a po vystoupení z autobusu
nastalo radostné vítání.
Věříme, že se dětem na škole v přírodě líbilo a zůstalo jim
spoustu hezkých vzpomínek.
Chtěli bychom velice poděkovat celému kolektivu na Čtyřlístku, který se o nás tak dobře staral a ve všem nám vyšel
vstříc.

První dopis z Barcelony:
Hello, good morning!!
We are students from CE Montseny. We are 9-10 years old.
We are in the 4th grade of Primary. We are from Barcelona,
the biggest city of Catalonia. We speak Catalan, Spanish
and we are learning English too. We would like to know more
things about your country and school.
K. Vohralíková

Dopravní soutěž
Dopravní soutěž školní družiny proběhla 14. a 15. dubna. Její náročnost byla odstupňována podle věku dětí. Žáci
z 1. třídy absolvovali jízdu na koloběžce na čas a řešili dopravní situace z obrázků. Druháčky čekal dopravní kvíz a jízda na
kole na čas. Třeťáci plnili kvíz a vyzkoušeli si jízdu zručnosti
na kole.

V. Danielová, A. Pušová

Kamarádi ze Španělska
Od září se prvním rokem třeťáci postupně seznamovali se
základy angličtiny. Během školního roku pilovali nová slovíčka
a jednoduché anglické fráze o sobě
a svém okolí. Naší velkou motivací bylo popovídat si na konci roku s našimi novými kamarády ze Španělska. Prostřednictvím programu Skype a interaktivní tabule jsme dne 29.
4. otevřeli pomyslné okno do 4. třídy na Základní škole CE
Montseny v Barceloně. Během půlhodinového videohovoru
třídy představily svou školu a následně řekl každý žák pár vět
o sobě. S velkým nadšením jsme si slíbili výměnu dopisů
a v budoucnu snad další videohovor.

Z první třídy byly nejúspěšnější tyto děti:
1.
J. Boháč
2.
Z. Bartáková
3.
D.Branda
Ze druhé třídy obstáli nejlépe:
1.
E. Žlumovová
2.
N. Machková
3.
L.Pecka
Ze třeťáků byli nejlepší:
1.
P. Beneš
2.
Š. Balhárek
3.
V.Urválková
J. Andrlová

Den Země
Školní družina se zapojila do oslav Dne Země, kterou organizoval EKOTÝM ZŠ pod vedením paní učitelky Pušové, dne
22. dubna. Připravili jsme výtvarnou dílničku, kde si zájemci
mohli vyrobit motýlka z odpadových materiálů.
J. Andrlová
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Atletický trojboj
Ve dnech 11. – 13. května proběhl ve školní družině
ATLETICKÝ TROJBOJ. Soutěžilo se v hodu kriketovým
míčkem, ve skoku do dálky a v běhu na 50 m.

Sběrové akce školního roku 2014/2015
Ve školním roce 2014/2015 se uskutečnily dva sběry starého papíru. Nasbíralo se celkem 26 260 kg papíru. Zisk činil 43
526 Kč. Všem, kteří se do sběrů zapojili, děkujeme, přispěli
jste tak dětem na školy v přírodě, lyžařské kurzy a jiné akce
a činnosti školy.
Jiřina Andrlová

Výlet za sběrové akce školního roku 2014/2015
21. května jsme pro 25 nejpilnějších žáků sběrových akcí
tohoto školního roku uspořádali výlet. Vydali jsme se do zámku v Nasavrkách, kde je umístěna velice pěkná expozice
Po stopách Keltů. Z výkladu paní průvodkyně jsme se dozvěděli zajímavosti o jejich životě, zvycích a kultuře. Děti si mohly

Mezi nejúspěšnější závodníky patřili:
Kategorie 1. tříd:
1.
J. Boháč
2.
D. Branda
3.
D. Bednář
Kategorie 2. tříd:
1.
J. Hamr
2.
N. Machková
3.
M. Vadina
Kategorie 3. tříd:
1.
V. Urválková
2.
P. Beneš
3.
E. Kurková

vyzkoušet i některá řemesla – drcení obilí, opracování šperků,
aj. Na výstavu navázala cesta po Keltské stezce do bývalého
keltského oppida v obci Hradiště, která vede krásnou přírodní rezervací Krkanka. Odtud jsme se autobusem přesunuli na
poslední místo výletu - rozhlednu Boiiku, která nese název
podle jména keltského kmene Bójů. Byl to hezký výlet a dětem
se líbil.
Jiřina Andrlová

J. Andrlová

Zvířátka také nekouří
Preventivní program pro žáky I. stupně předvedli herci divadla Úsměv - pohádku o tom, jak Hejkálek najde v lese krabičku
cigaret. Zkusí kouřit nejen on, ale i další zvířátka. Nikomu se
to však nelíbí. Všichni se dusí a kašlou. Nápravu udělá Kašpárek, který zvířátkům i dětem vysvětlí škodlivost kouření. „Čistý
musí býti vzduch, čisté naše ulice. Vždyť našemu zdraví škodí
cigarety nejvíce!“
M. Banková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Školní rok 2014 /2015 v naší MŠ
Zvolna končí další školní rok. Myslíme si, že byl rušný a neměli jsme čas na nudu. Uskutečnili jsme mnoho akcí, při kterých se děti poučily, naučily se něčemu novému, zasportovaly
si a získaly nové zážitky.
S těmi nejstaršími se budeme po prázdninách loučit, doufáme, že jsme je na cestu do 1. třídy základní školy vybavili
nejen potřebnými poznatky a vědomostmi, ale i návyky v základních formách společenského chování ve styku s dětmi i
dospělými. I když se nám po našich předškolácích a budoucích prvňáčcích bude zpočátku stýskat, zároveň se již těšíme
na nové žáčky, které v naší školce po prázdninách přivítáme.
Tento školní rok jsme začínali dvěma sportovními kurzy nejstarší děti opět jezdily do bazénu v Kutné Hoře na předplavecký výcvik. Na závěr kurzu se mohly pochlubit „mokrým
vysvědčením“. Velký úspěch měla Sportovní školička, kde pod
vedením instruktorů děti poznávaly různé sportovní disciplíny.
Děti cvičily s velkou radostí, proto tuto akci příští školní rok
zopakujeme.
Z kulturní oblasti zveme pravidelně do mateřské školy divadelní soubory, které nám zahrají pohádku přímo ve školce,
také jsme navštívili Východočeské divadlo Pardubicích.
Nejstarší děti cestovaly vlakem do ZUŠ v Přelouči. Prohlédly
si školu, mnohé viděly a slyšely, ale hlavně si mohly zkusit
samy zahrát na různé hudební nástroje, zatančit si či namalovat obrázek.
Daří se nám spolupráce se základní školou, několikrát za
rok jsme pozváni – na seznamovací Den předškoláka, na pěveckou soutěž Řečanského slavíka, do prvních tříd apod. Rádi
také přivítáme prvňáčky u nás, děti si zavzpomínají na své
„školkovské časy“, při poslední návštěvě nám zazpívaly, za-

tančily a zahrály divadlo.
Náš pěvecký kroužek Zpěváček se představil veřejnosti na
slavnosti „Rozsvěcení vánočního stromu“ v řečanském parku
a také na „Srazu rodáků“ v Trnávce. Děti zpívaly s velkou chutí
a myslíme, že se jejich vystoupení všem divákům líbilo.
Hana Hozáková, vedoucí učitelka MŠ

Výlet na zámek Potštejn
Na konci května jsme s dětmi vyrazili na barokní zámek Potštejn. Dny před odjezdem byly naplněny radostným očekáváním a zvědavostí. Cesta byla trochu delší a před cílem cesty
už mnozí hlásili, že mají žízeň a hlad, ale všichni vydrželi a o
to jim více chutnala svačina. A potom jsme vyrazili na prohlídku zámku.

Byl pro nás připraven výukový program, ve kterém byly děti
zábavnou hranou formou zavedeny do doby baroka.
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S královským šaškem Kopýtkem, mudrcem Lukulem a
hraběnkou Chamaré děti společně řešily záhadu ztraceného
obrazu. Šašek děti pobavil i poučil, jak se dříve žilo na zámku, rozmarná hraběnka Chamaré dětem ukázala své barokní
ošacení a pochlubila se, že se myje až dvakrát do měsíce.
A to ve studené vodě! Na stopu zmizelého obrazu děti přivedl
až mudrc Lukulus.
Po zábavné prohlídce zámku jsme postoupili do místnosti
Pohádkovo. Úkolem dětí bylo najít známé pohádky, které se
zde ukrývaly. Našly jich všech deset.
Na závěr jsme dostali tajnou mapu zámecké zahrady a vydali jsme se na dobrodružnou stezku. Zde děti splnily všechny
úkoly a nebyly to úlohy ledajaké, například střelba lukem na
cíl, přechod lanového mostu aj.!
A protože na samém konci této stezky děti poklad odhalily,
byly po zásluze odměněny.
Do školky jsme se vraceli unaveni, ale plni zážitků. Ty nejmenší v autobusu únava přemohla
a na zpáteční cestě si zdřímli.
A protože i počasí nám přálo, výlet byl vskutku vydařený.

Neméně zajímavé bude pro děti i tradiční návštěva hasičů
s mnoha zajímavostmi.
Ještě jeden krátký výlet nás čeká – návštěva ekostezky zaměřené na zpracování bioodpadu, s názvem Země rytíře Sokolíka v Horeckém dvoře u Jedousova.
Poslední akcí bude Rozloučení s předškoláky. Tento rok posíláme do školy 20 dětí a musíme se s nimi náležitě rozloučit.
Za přítomnosti rodičů si zazpíváme, zatančíme, zahrajeme divadlo a na závěr děti budou čekat dárky. Už teď jim přejeme
hodně úspěchů ve škole.
Hezké léto přejí všichni zaměstnanci mateřské školy.
Pavla Šupová, učitelka MŠ

HLEDÁME MLADÉ
TALENTY
pokračování příběhu mladé spisovatelky Adélky Vaňkové,
SNY SE PLNÍ

Oslava Dne dětí
V pondělí 1. června jsme měli ve školce dětský den. A jak
jinak s dětmi slavit než soutěžemi a pohybem. Zahradu jsme
si slavnostně vyzdobili a na jednotlivých stanovištích děti za
dozoru paních učitelek plnily různé úkoly. Za každý splněný
úkol přibylo dětem razítko do sportovního průkazu, na závěr
přísná kontrola spočítala, zda je razítek dostatek – jen tak si
děti zasloužily odměnu a diplom. No, je pravda, že těm nejmenším se nějaký ten bodík odpustil, aby dostaly zaslouženou
odměnu za své snažení.

Co nás ještě čeká v červnu
Konec školního roku je vždy nabitý akcemi naučnými i zábavnými.
V nejbližších dnech nás navštíví strážník Městské policie v
Přelouči. Pobeseduje s dětmi o práci strážníků, poučí děti o
bezpečnosti v dopravním provozu. Potom děti bude před školkou čekat „jízda zručnosti“ na vlastních kolech, odrážedlech.
A to pro děti nejzajímavější přijde nakonec – prohlídka policejního auta.
O několik dnů později přivítáme i příslušníky Policie České
republiky, kteří s dětmi pohovoří na téma bezpečnosti a prevence úrazů především během prázdnin.

22

3.Kapitola
Došli až ke kraji lesa když kolem Terezky proletěla víla.
„Páni!“ vykřikla „to jsou tu i víly?“
„No samozřejmě!“ smál se Smíšek.
„Ty se starají o vaše zdraví“ vysvětlil Pán snů.
„A mám taky svou osobní vílu?“ ptala se Terezka.
„No jistě! Třeba ji na louce potkáme“ odpověděl P
án snů a odhrnul vrbový závěs.
Před nimi se zjevila velká louka plná krásných velkých květin.
„Tak tohle je louka květin, jak jinak že?“ řekl Smíšek a pohladil
malou srnku.
„Je to tady skvělé.“ smála se Terka, když zahlédla svou neljepší kamarádku Elišku.
„Ahoj!“ mávala na ni.
„Ahoj Eli!“ řekla překvapeně Terezka „kde máš Pána snů?“
„Ten je támhle“ řekla Eliška a ukázala na baculatého mužíka,
který něco smlouval s nádhernou zelenou vílou.
„Můj je tady“ opáčila Terezka a ukázala na svého
Pána snů, který dvě kamarádky se zájmem pozoroval.
„Na kolika místech už jsi byla?“ ptala se Terezka.
Eliška začala počítat „ V Dračích horách, u Velké řeky a proletět se nad městem“ odvětila.
„Já zatím jenom v lese a teď tady“ rozhlédla se nadšeně „půjdeme taky k Velké řece a do dračích hor?“ podívala se na
Pána snů.
„Jistě, ale jestli to chceš stihnout, měli bychom jít“ řekl.
„Nemohla bych tu počkat na svou vílu?“ žadonila dívka.
„Však ona si tě najde sama“ usmál se pán snů.
„Tak ahoj!“ řekla Eliška. „Ahoj“ volala za ní Terka a byla ráda
že potkala svou kamarádku.
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4.Kapitola
Už byli skoro u Velké řeky když kolem Terezky proběhli dva
jednorožci a malý koník.
„Jé to jsou ti ze snu!“ vykřikla.
„Přesně tak“ souhlasil Pán snů a sledoval Smíška kterého už
bolely nohy a tak se snažil vylézt na jednorožce a trochu se
svézt. Bylo mu ho líto, ale také se moc bavil. Před nimi se objevila propast do velké řeky. Pán snů se podíval na Terezku a
Smíška a bez dlouhého uvažování skočil. Terezka, nebojácná
dívka, skočila za ním. Smíšek který se vrhal do každé zábavy,
váhal. Rád se vrhal do každé srandy, ale že by se chtěl vrhat
do propastí? Terezka na něj v letu zakřičela „ Neboj Smíšku, je
to sranda. Dole se ti nic nestane, protože spadneme do řeky
a ta nás doplaví do Dračích hor“ podívala se na pána snů a
ten ji pochválil za to, že Smíškovi odříkala úplně to samé co
on jí. Smíšek se nadechl a skočil. „Máte pravdu, je to zábava“
řekl, ale to ještě netušil, že se vrhá do velkého stromu. Zasekl
se mu límeček a Terezka s panem snů už dopadli do silného
proudu řeky.“ Co budeme dělat?“ naříkala Terezka „jestli něco
neuděláme, udusí se!“ začala vzlykat.
„Mám nápad!“ řekl chlácholivě Pán snů a zapískal. Z nebe přiletěla obrovská dračice a nechápavě se dívala na Pána snů
mizejícího v dálce. Pán snů zakřičel: „Na stromě nám uvízl kamarád!“ „Prosím pomoz mu jinak se udusí!“ zaprosila Terezka
.“Odvez ho k Velkému rybníku, budeme tam na něj čekat!“
dodal Pán snů, až s Terezkou zmizeli za vodopádem. „Snad
ho našla“ strachovala se Terka a to nejen že se něco stalo
jejímu kamarádovi, ale také že právě padala vodopádem do
hlubokého rybníku. Plavat sice uměla, ale ne tak dobře.“ Já se
bojím“ řekla vyděšeně než spadla do rybníka. Nešlo jí plavat
nahoru a měla pocit, že jde spíš dolů. Docházel jí kyslík. Co si
její maminka pomyslí, když ji ráno půjde vzbudit a ona tam nebude? Najednou se jí něco chytlo za ruku a táhlo ji to nahoru.
Terezka začala štěstím brečet a objímat.... mořskou pannu?
Podivila se. Páni snů, zábavní klauni, víly a teď mořské panny
? Tyhle věci se jí zdály opravdu jen ve snech.
„Jsem Melissa“ usmála se panna. „My mořské panny chráníme Svět snů, staráme se o draky, udržujeme rybníky a řeky...“
„J-já jsem T-Terka“ vykoktala.Rozhlédla se kolem sebe a oddychla si, když viděla, jak si u břehu povídají Smíšek a pán
snů.“D-děkuju“.
„Nemáš zač, zachraňovat je mým posláním“ smála se Melissa
„užij si to tady, svět snů je skvělé místo. Pozdravuj ode mě Vinie, jestli ji potkáš“ řekla Melissa a zmizela pod vodou. Terezka
doplavala ke břehu a jen přemýšlela. Kdo je asi Vinie?
„Mohla bych se vás na něco zeptat?“
„Jistě“ odvětil Smíšek.
„Kdo je Vinie?“
„To je tvá víla“ odpověděl Pán snů.
„Mám ji pozdravovat od Melissy a je fakt, že bych ji taky moc
ráda poznala“
„Neboj“ řekl klidně Pán snů „ona si tě najde“ zopakoval.
„Tohle
jsou
Dračí
hory?“
změnila
téma.
„Ještě ne. Musíme přejít na druhý proud řeky ten nás tam doplaví“ upozorňoval ji pán snů.
„Ale nemusíš se bát vodopády už tam nebudou“ dodal s
úšklebkem.

5.Kapitola
Proud vody unášel tři kamarády. Kolem řeky byly stromy vystavené do alejí a všude létaly růžové kvítky. Terezka nemohla
uvěřit, že se tohle děje. Je v krásném světě, o kterém neví
žádný dospělý,
nejsou zde žádná pravidla. Může si dělat co chce. Nikdy snad
ani ve snu by ji nenapadlo, že potká mořskou pannu a vílu,
klauna nebo Pána snů. Pán snů se chytil kořene a přitáhl se
ke břehu. To samé udělala Terezka a po ní i Smíšek. Stáli ve
velké prohlubni a všude létali draci. Bylo slyšet spousty malých
pramínků vody a všude byly skalky obrostlé mechy, trávou a fialkami. Terka se nadechla a ucítila vůni lesa. Najednou ji něco
začalo lechtat na krku. Přikrčila se a vedle ucha cítila víření
malých křidýlek. Podívala se vedle sebe a uviděla krásnou zeleno modrofialovou barvu. „Ty budeš nejspíš Vinie?“
„Ano, to jsem já, těší mě“.
„Pozdravuje tě Melissa, a já jsem Terezka.“
„Ano, já tě znám“ usmála se Vinie „ mohla bych tě se
Smíškem a Pánem snů doprovázet po Světě snů?
„To by bylo skvělé!“ radovala se Terka.
„Tak já se půjdu zeptat Smíška a Pána snů“ navrhla Vinie.
„Dobře“ „Můžeš se tu zatím projít“
„Dobrý nápad“ souhlasila Terezka a šla se projít kolem řeky.
Kolem ní proletěl žlutý drak. Usedl vedle ní a se zájmem ji pozoroval. Terezka se trochu bála ale snažila se to nedat najevo.
Už ani neviděla, kde stojí Smíšek, Vinie a Pán snů.
„Ahoj!“ pozdravil ji veliký žlutý drak.
„Ahoj“, odpověděla Terezka. Už neměla strach. Drak byl hodný, přátelský.
Najednou malý drak uletěl.
Terezka se otočila a za ní stál ještě větší červenočerný drak.
„Ahoj“ zkusila to jako žlutý drak. Černá příšera se na ní zamračila. Hodila si ji na záda a odletěla.
„Pomoc!“ křičela Terezka, narovnala se a všimla si jak krásný
je pohled ze hřbetu draka. Před nimi se objevila veliká propast
a ještě než stihli zmizet z dohledu, sundala si svou sponku a
hodila ji
co nejdál to šlo. Snad si jí Pán snů všimne, pomyslela si.
Kolem nich se objevilo spoustu černého kouře, který Terezku
pálil do očí. Už neviděla vůbec nic. Kolem ní bylo černo a drak
děsivě fuňel.
Najednou uviděla modré světlo, blížilo se čím dál víc. Už je
obklopilo úplně. Terezka raději zavřela oči. Uběhlo několik minut, až se je odvážila otevřít. Letěla nad městem. Všude byla
tma, jen pár světýlek blikalo v oknech a bylo vidět i několik
bilboardů. „Tak tohle je můj domov“ řekla si nahlas a pomyslela na maminku, jak ji teď někde se strachem hledá. Při tom
pomyšlení ji zamrazilo.
Z ničeho nic se vedle ní objevili další tři draci.
„Ahoj Terezko!“ křičel rozesmátý Smíšek. „Ahoj Smíšku! Všimli
jste si sponky?“ ptala se Terezka.
„Ne, řekla nám o tobě Melissa, viděla tě z vody“ vysvětlila Vinie. Terezka už nic dál neřekla a jen začala myslet na to, že
odsud, z tohohle krásného místa, bude muset jednou odejít.
……pokračování příště
Adéla Vaňková
Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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PRO HEZÈÍ OBEC
Èeská firma BESK, výrobce betonových støešních tašek s 24 letou tradicí
tímto podporuje stavitele ve Vaší obci.
Pokud pøi objednávce uvedete kód "obec2015" získáte slevu 5% navíc ke stávající
slevì, kterou nabízíme na základní tašku.
Betonové tašky se vyrábìjí ve dvou provedeních a 11 barevných odstínech.
BESK super (lesklá) cihlovì èervená, višòová, tmavì hnìdá, èervenohnìdá,
bøidlicovì èerná a èerná.
BESK extra (matná) cihlovì èervená, višòová, tmavì hnìdá, èervenohnìdá,
bøidlicovì èerná.
Firma BESK je té; schopna zajistit kvalitní a provìøené tesaøe, pokrývaèe a klempíøe
z Vašeho okolí, které provedou odbornou montá; se zárukou.

Více informací získáte na 603 783 273, 734 817 455 nebo na našich
webových stránkách www.besk.cz.

BESK spol. s r.o., 503 33 Praskaèka 25, okr. Hradec Králové
Tel: 495 588 125, Fax 495 588 103, E-mail: besk@besk.cz, www.besk.cz
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