ÚVODNÍ SLOVO
Milí spoluobèané,
koneènì tu máme krásné období Vánoc. Po pošmourném
podzimu pøichází èas klidu a snad nám napadne i nìjaký ten sníh,
aby bylo kouzlo vánoc dokonalé.
Ve vánoèním zpravodaji jsme pro vás shrnuli ty nejdùležitìjší
události, které se v naší obci za poslední tøi mìsíce stali a nastíníme také ty, na kterých budeme pracovat pøíští rok.
Také máme za sebou již šesté rozsvícení vánoèního stromu,
které navštívilo velké množství lidí. Proto si i tato událost zaslouží
malé pøipomenutí v tomto zpravodaji. Kdo se nemohl zúèastnit i ten, kdo si rád zavzpomíná,
bude si moci letošní adventní atmosféru pøipomenout.
Adventní èas je také o pøemítání a úvahách nad tím, co se dìje kolem nás a co tvoøí dnešní
svìt. Dovolte mi proto malé, trochu vážnìjší zamyšlení…
Když oddávám nevìstu a ženicha, øíkám jim, aby si uvìdomili vážnost jejich svazku. To,
že mají svá práva, ale i své povinnosti a jejich spoleèný život bude hodnotný jen tehdy, dokud
tato pravidla budou oba ctít. Pøi vítání obèánkù zase zaznívá, aby rodièe uèili své dìti poctivosti, pìstovali v dìtském srdci lásku k lidem a pøírodì, uèili je práci a úctì ke stáøí. Tyto vìty
mají svùj hluboký význam, protože právì dnešní svìt lidi rozdìluje, zákony nás èím dál více
omezují, pøestávají se vnímat naše skuteèné kulturní a národní hodnoty a nás spoleènì toto
vše rozdìluje, místo aby spojovalo. Myslím, že je to velká škoda, že nièeho jsme nedosáhli jen
tak, abychom to vše, co jsme si vybudovali, zase ztratili.
Proto mým letošním vánoèním pøáním je, aby si lidé uvìdomili hodnoty, které vyplývají
z naší tisícileté historie, aby se na události dívali vždy s nadhledem a konali tak, aby i naše
dìti a dìti našich dìtí mohly vyrùstat v klidu a míru a mohly žít šťastné životy alespoò tak, jak
je žijeme my dnes. Vìøím, že toto je pøání nás všech a že v hloubi duše letos zazní v každém
z nás.
Pøeji vám všem krásné prožití svátkù vánoèních, spoustu krásných chvil strávených
v kruhu rodinném a s pøáteli a šťastný vstup do roku 2017!
Ing. Michaela Matoušková, starostka obce

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

zpravodaj_prosinec_2016.indd 11

1

15.12.2016 10:58:28

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 10/2016 ze dne 12. 10. 2016
Provedení úkonù v pravomoci zøizovatele vùèi Základní a mateøské škole Øeèany n. L.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje provedení hodnocení školy dle § 12 zákona
è. 561/2004 Sb. Školský zákon v následujících kritériích:
a) Spolupráce školy s rodièovskou veøejností (pomocí dotazníkového šetøení
prostøednictvím webových stránek obce a fcb profilu obce)
b) Významné mimoškolní aktivity, poøádání akcí nad rámec školy
c) Péèe o volný èas žákù
d) Úèast žákù školy v soutìžích
e) Výsledky pøijímacího øízení na støední školy a uèilištì u žákù ZŠ
Dle § 2 vyhlášky è. 17/2005 Sb, o organizaci ÈŠI pøítomnost zøizovatele nebo jeho zástupce
pøi inspekèní èinnosti.
Dle § 3 vyhlášky è. 14/2005 Sb., o pøedškolním vzdìlávání dìtí v MŠ spolupráci pøi zajištìní
podmínek pøedškolního vzdìlávání dìtí v MŠ v jiných mateøských školách po dobu omezení
nebo pøerušení provozu v mìsících èervenec a srpen
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 11/2016 ze dne 16. 11. 2016
Nákup pozemku p. è. 661/30 a v k. ú. Øeèany pro veøejné prostranství, lokalita Øeèany Západ
Paní starostka informovala o zámìru obce postupnì budovat inženýrské sítì v lokalitì
Øeèany západ pro plánovanou výstavbu, jak již bylo projednáváno na pøedchozích zastupitelstvech obce. K tomuto je nutné vykoupit postupnì pozemky pro tyto plánované komunikace
a inženýrské sítì. Další v poøadí je výkup pozemku p. è. 661/30.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje nákup pozemku p. è. 661/30 v k. ú. Øeèany nad
Labem, výmìra 1414 m2 za 20 Kè/m2. Vklad do katastru nemovitostí zaplatí kupující.
Nákup oddìleného pozemku dle GP 183-9/2016 è. 529 pod komunikací K Labi v Labìtínì
Pøedsedající informovala o narovnání stavu s pozemky kolem rekonstruované komunikace
K Labi v Labìtínì dle reálného stavu. Již døíve byla tato záležitost pøedjednána s dotèenými
majiteli pozemkù, kdy byla uzavøena Smlouva o smlouvì budoucí kupní a právu provést stavbu a to v místech kde daný pozemek zasahuje do budoucí komunikace. Po výstavbì komunikace došlo k jejímu zamìøení a byl vyhotoven geometrický plán pro oddìlení pozemku è. GP
183-9/2016 è. 529. Nyní je nutné skuteènì zastavìný pozemek místní komunikací odkoupit.
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Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje nákup oddìleného pozemku dle GP 183-9/2016
è. 529 o výmìøe 12 m2 za 20 Kè/m2 pod komunikací K Labi v Labìtínì. Vklad do katastru
nemovitostí bude hradit kupující.
Nákup oddìleného pozemku dle GP 183-9/2016 è. 530 pod komunikací K Labi v Labìtínì
Pøedsedající informovala o další èásti pozemkù zasahujících pod novì opravenou komunikaci K Labi v Labìtínì, tak jako v pøedchozím bodu. Zde se jedná o pozemek dle GP 1839/2016 è. 530.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje nákup oddìleného pozemku dle GP 183-9/2016
è. 530 o výmìøe 3 m2 za 20 Kè/m2 pod komunikací K Labi v Labìtínì. Vklad do katastru
nemovitostí bude hradit kupující.
Veøejnoprávní smlouva è. 8/O/2016 s obcí Trnávka na poskytnutí dotace na poøízení hasièského automobilu pro sdruženou jednotku požární ochrany od obce Trnávka
Paní starostka informovala o probìhlém jednání s obcí Trnávka na poskytnutí pøíspìvku
na nákup hasièského auta pro JPO 3 Øeèany nad Labem, která zajišťuje požární dohled dle
smlouvy i v obci Trnávka. Dohodnut byl pøíspìvek ve výši 150 000 Kè.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje veøejnoprávní smlouvu è. 8/O/2016 s obcí Trnávka na poskytnutí dotace na poøízení hasièského automobilu pro sdruženou jednotku požární
ochrany od obce Trnávka.
Pøijetí nadaèního pøíspìvku na projekt „B. j. 14 PB – KODUS Øeèany nad Labem“ v grantovém øízení Podpora regionù
Pøedsedající informovala o schválení námi podané žádosti o nadaèní pøíspìvek z Nadace
ÈEZ ve výši 200 000 Kè na dovybavení pokojù v projektu výstavby Komunitního domu pro
seniory.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje pøijetí nadaèního pøíspìvku na projekt „B. j. 14
PB-KODUS Øeèany nad Labem“ v grantovém øízení Podpora regionù ve výši 200 000 Kè.
Dodatek è. 1 ke smlouvì s obcí Trnávka na navýšení roèního pøíspìvku jednotky požární
ochrany
Pøedsedající dále informovala o projednání navýšení roèního pøíspìvku na spoleènou jednotku požární ochrany Øeèany nad Labem od obce Trnávka. Roèní pøíspìvek od obce Trnávka
byl navýšen na celkovou èástku 35 000 Kè.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje uzavøení dodatku è. 1 ke smlouvì ze dne 29. 4.
2008 s obcí Trnávka o sdružení prostøedkù na spoleènou jednotku požární ochrany s navýšením roèního pøíspìvku na 35 000 Kè.ce,
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Digitalizace katastrálního území Øeèany nad Labem
Bìhem února až bøezna 2017 bude dokonèena digitalizace katastrálního území Øeèany
nad Labem. Souèasné katastrální hranice budou pøepsány do digitální podoby. Digitalizace
však neøeší správnost umístìní hranic pozemkù èi staveb, to bude pøedmìtem další etapy až
po roce 2018, kterou bude øídit Katastrální úøad.
Na poèátku roku bude na Obecním úøadì probíhat veøejné projednání se zástupci Katastrálního úøadu a našimi obèany. O pøesném datu vás budeme informovat prostøednictvím rozhlasu. Po digitalizaci se mùže stát, že dojde k pøeèíslování parcel, o èemž vás bude Katastrální
úøad informovat. Upozoròujeme, že v lednu 2018 bude tøeba podat nové daòové pøiznání
k dani z nemovitých vìcí, kde již bude pøeèíslování parcel zohlednìno.
Pøemístìní sbìrného dvora
Koncem letošního roku zaèali zamìstnanci obce pøipravovat areál nového sbìrného dvoru,
který bude umístìn pøed èistièkou odpadních vod. V pøíštím roce bude souèasný sbìrný dvùr
z ulice Do Kouta pøemístìn do tohoto areálu a pùvodní místo bude zrekultivováno.
Žádáme proto obèany, aby nevyváželi suť a bioodpad k èistièce odpadních vod, neboť tento
areál se musí pro nový sbìrný dvùr pøipravit a v souèasné dobì nám zde vzniká nepovolená
skládka. Suť patøí na skládku do Zdechovic a bioodpad do vašich „hnìdých“ popelnic èi kompostejnerù. V pøíštím roce bude pro veøejnost nový sbìrný dvùr otvírán prùbìžnì, jako doposud.
Nová spolupráce se Základní a mateøskou školou v Øeèanech nad Labem
Zastupitelstvo obce se na svém zasedání v øíjnu tohoto roku rozhodlo provést tzv. „hodnocení
školy“. Aè tento zákonný termín vypadá trochu zvláštnì, skuteènost jeho využití má hodnotný
základ. Rádi bychom s naší školou spolupracovali na návrzích dalšího smìøování a vývoje øeèanského školství. Vážíme si práce našich pedagogù a souèasnì i názorù rodièù našich žákù, stejnì
tak jako je pro nás dùležitá spokojenost všech zúèastnìných. Proto jsme se rozhodli pøipravit
krátký dotazník, ve kterém se mohou rodièe našich žákù vyjádøit k chodu školy a napsat svá
pøání, nápady èi pøipomínky.
Škola musela od nového školního roku reagovat na legislativní zmìny, které se týkají inkluze,
a v budoucích letech se oèekává novela školského zákona, která opìt pøinese jak pro obec jako
zøizovatele, tak pro školu jako vykonavatele nové povinnosti. Vzhledem k budoucím zmìnám
máme zájem na tom, aby se naše škola i nadále rozvíjela a snižovaly se negativní jevy, jako je
napø. šikana mezi žáky.
Vìnujte nám prosím o Vánocích chvíli z vašeho èasu a kdo má dìti v ZŠ èi MŠ a má zájem
se podílet na jejím dalším smìøování, vyplòte prosím krátký dotazník, zveøejnìný v odkaze na
webových stránkách obce a na obecním facebooku. Dotazník je možné vyplòovat do konce
ledna. Následnì budou výsledky zpracovány, projednány s vedením školy, vyhotoveny závìry a
v dalším zpravodaji zveøejnìny. Aè je dotazník možné vyplòovat anonymnì, budeme rádi, když
v pøípadì konkrétních problémù èi nápadù uvedete své jméno, abychom se s vámi mohli spojit.
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Rádi bychom získali informace, co je pro vás v naší škole pøínosem nebo co byste rádi
zlepšili, aby i budoucí spolupráce byla ke spokojenosti všech zúèastnìných stran.
Ing. Michaela Matoušková, starostka obce, Mgr. Tomáš Zemánek, øeditel ZŠ a MŠ
Vánoèní provoz obecního úøadu
Obecní úøad bude v dobì od 27.12. do 30.12. uzavøen.

BUDOUCÍ VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ V LOKALITĚ
ZA BORKEM
Vážení obèané, rádi bychom vás informovali o dalším prùbìhu pøíprav výstavby komunikací v lokalitì Za Borkem. V souèasné dobì je na webových stránkách obce, na úøední desce,
vyvìšena situace upraveného návrhu prùbìhu komunikace dle vámi podaných podnìtù. Prosíme, abyste se s upraveným návrhem seznámili. Následnì bude na základì tohoto dokumentu vypracována projektová dokumentace, ke které se budou dále vyjadøovat dotèené státní
orgány. Je tedy možné, že se pøed úplným dokonèením provádìcí dokumentace ještì zmìní
v souladu s pøípadnými vyjádøeními dotèených subjektù, nicménì by tato zmìna nemìla mít
již žádný významný vliv na projednané úpravy sjezdù k vlastním RD.
V prùbìhu první poloviny pøíštího roku bude projektantem zpracována projektová dokumentace a následnì požádáno o stavební povolení. Koncem roku 2017 bude provedeno výbìrové øízení na zhotovitele stavby. Se samotnou stavbou bychom chtìli zaèít na jaøe roku 2018.
Prozatím pøedpokládáme rozdìlení realizaèní fáze na III. etapy. První etapa zahrnuje ul.
K Tišinì a ul. Labìtínskou. Do II. etapy jsou navrženy ul. Na Kamenici a ul. Za Borkem. Poslední
III. etapa je vybudování chodníkù, úpravy
okolního terénu vèetnì sadových úprav.
Po vypracování projektové dokumentace
a sestavení rozpoètu stavby bude zastupitelstvo obce rozhodovat, jaké etapy budou
zhotoveny v roce 2018. Pokud to bude jen
trochu ve finanèních možnostech obce,
rádi bychom spojili I. a II. etapu v jednu
realizaci. Dle pøedpokládaného rozpoètu
mùže být uvažováno i o pøípadném úvìrovém zatížení obce, budou-li v roce 2018
trvat výhodné úvìrové podmínky, aby bylo
možné etapy I. a II. provést najednou. Toto
vše bude ale možné posoudit až v prùbìhu roku, až nám bude známo, jaké volné
finanèní prostøedky se obci podaøí ušetøit.
O výbìru etap a možném finanèním zatížení obce bude jednat zastupitelstvo obce
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v druhé polovinì pøíštího roku, pøed vyhlášením výbìrového øízení.
V pøípadì jakýchkoliv dotazù mne neváhejte navštívit na Obecním úøadì. Uvítáme vaše
dotazy, nápady a pøipomínky k tomuto finanènì nároènému zámìru.
Ing. Michaela Matoušková, starostka obce

PODĚKOVÁNÍ
Vážení volièi a pøíznivci hnutí Starostové a nezávislí,
dovolte nám, abychom vám touto cestou podìkovali za vaši pøízeò ve volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje, kterou jste nám projevili v podzimních volbách, kde jsme získali
5,62 % hlasù. Našemu hnutí STAN jste tak pomohli zajistit tøi mandáty z celkových 45. Získali
jsme pozici èlenky Rady Pardubického kraje pro regionální rozvoj, kterou vykonává Hana
Štìpánová, starostka obce Morašice u Litomyšle, dále pozici pøedsedy výboru pro regionální
rozvoj a evropské fondy jež bude zastupovat Pevel Eliáš, starosta obce Èeské Heømanice.
V neposlední øadì máme také pozici místopøedsedy výboru pro životní prostøedí, venkov
a zemìdìlství, kterou bude zastávat Oldøich Koblížek, starosta Vraclavi. Starostka obce Øeèany nad Labem Michaela Matoušková byla díky velkému poètu hlasù nominována a schválena
jako èlenka Finanèního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje.
Výsledek krajských voleb vypovídá o zájmu obèanù, smysluplnosti a dùvìryhodnosti hnutí
STAN, ale také o tom, že vaše podpora byla velká. Hnutí STAN se díky svým programovým
prioritám a cílùm rozrùstá o další èleny, pøíznivce a podporovatele. Zájem veøejnosti o pùsobení STANu na politické scénì je dùkazem, že naše hnutí jde správnou cestou, a zavazuje
nás v ní pokraèovat. Proto již v tìchto dnech jednáme o zapojení našich èlenù a pøíznivcù do
parlamentních voleb a bìhem ledna 2017 zvolíme našeho lídra, který hnutí STAN povede do
parlamentních voleb v Pardubickém kraji.
Ještì jednou vám dìkujeme za dùvìru a podporu
Starostové a nezávislí Pardubického kraje
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2016
V sobotu 8.øíjna probìhlo v obøadní síni obecního úøadu každoroèní vítání obèánkù. Pìvecký soubor Myšáci ze základní školy, pod vedením uèitelky Michaely Novákové, opìt zazpíval našim nejmenším: Marii Vanèurové, Lucii Listoòové, Vítu Beòadíkovi, Veronice Pokorné,
Tomáši Èernovskému, Martinu Kalendovi, Antonínu Krpatovi, Natalii Vaòkové, Adéle Štikové,
Rozárii Kejdové, Tereze Fílové, Elišce Lupínkové a Mikuláši Panchártkovi. Rodièe, prarodièe
a hosté podpisem stvrdili daný slib do zbrusu nové pamìtní knihy. Stará pamìtní kniha byla
po 30-ti letech zcela dopsána a peèlivì uložena.
Lenka Vaòková, matrikáøka
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KDYŽ VÁNOČNÍ STROM ROZZÁŘIL SE PO ŠESTÉ
Pøed první adventní nedìlí, tedy v sobotu 26. listopadu, jsme
se sešli již po šesté
pod naším vánoèním
stromem v parku. Na
adventní náladu nás
naladil Evangelický
sbor z Trnávky, který nám zazpíval vánoèní skladby a pan
Faráø Hübner k nám
promluvil v našem
øeèanském kostele.
Vystoupení sboru bylo jako vždy nádherné a potìšilo každou duši, která zavítala do kostela.
Patøí jim proto od nás všech velký dík, protože bez nich si již naše vánoèní rozsvícení stromu
nedokážeme ani pøedstavit.
Po vystoupení Evangelického sboru jsme s panem místostarostou a panem faráøem Mgr.
Pilkou uvítali velkou spoustu návštìvníkù na pódiu v parku. Letos poprvé jsme si rozsvícení
stromu všichni pìknì odpoèítali a užili si tak tu správnou chvilku napìtí. Po rozzáøení stromu
se již každý tìšil na vystoupení našich nejmenších dìtí z mateøské školy v Øeèanech, které doprovodila paní uèitelka Pavla Šupová. Na jejich vystoupení bylo vidìt, že se pilnì pøipravovaly
a vystoupení samotné
jim dìlalo radost. Odmìnou jim byl nejen
velký potlesk všech
pøihlížejících, ale také
èokoládový
èertík.
Naše nejmenší vystøídal již zkušený pìvecký sbor „Myšáci“, pod
vedením paní uèitelky
Michaely Novákové
a Kateøiny Grande.
Nádherné vánoèní
písnièky nám otevøely
srdce a my jsme si tak mohli plnými doušky užívat adventní atmosféru. Profesionální výkon
našich zpìváèkù byl úžasný, a proto jim nejen dìkujeme, že nás takto potìšili, ale pøejeme
jim také mnoho úspìchù pøi soutìžích, kterých se sbor úèastní. Aby si i dìti užily svou vá8
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noèní atmosféru, pøipravili jsme pro nì kouzelnické pøedstavení. Iluzionista Michal Klaus je se
svou asistentkou doslova oèaroval a dìti si pár trikù mohly i sami vyzkoušet. Protože ale vše
jednou konèí, vystøídal našeho kouzelníka èert, Mikuláš
a andìl. Ti v prùbìhu veèera
nejen s dìtmi promlouvali a
vyptávali se na jejich zlobení,
ale mìli také pøipravené soutìže o drobné ceny.
Protože už se èas vymezený pro rozsvícení stromu
chýlil ke konci, pøišel na øadu
náš ohòostrùjce Michal Šolta,
který nám pøedvedl za doprovodu hudby nádherný ohòostroj. Byl to jako vždy krásný zážitek a ani letos mi neunikli slzièky, které jsem vidìla stékat po
tváøi nìkterých z vás. Doufám, že to byly slzy štìstí a spokojenosti a že takto prožité hluboké
zážitky se zapisují do srdcí každého z nás. Ostatnì právì tento den je ten nejvhodnìjší na to,
si adventní èas øádnì užít, otevøít se všem pøíjemným pocitùm a zapamatovat si ty krásné
chvíle, na které tak rádi vzpomínáme.
Aè by se zdálo, že je už vše za námi a veèer konèí, nebylo tomu tak. Náš èert, Mikuláš a
andìl se vrátili zpìt na podium, neboť ani oni se od našich šikovných dìtí nemohli tak rychle
odlouèit a tak pozvali na podium i ty, které se ještì nestihli se svými písnièkami a básnièkami
podìlit s ostatními. Byli jsme rádi, že jsme mohli dát prostor každému dítku, které mìlo zájem
si na podiu zazpívat
èi popovídat.
V prùbìhu veèera
si návštìvníci mohli
užít i malý jarmark,
který jim byl k dispozici. Jako každý
rok, i letos pro nás
øeèanští hasièi pøipravili výborné jitrnice,
krupáky a teplou prdelaèku. Velký zájem
vzal za své a v pùlce
veèera již byly jitrnice
a polévka vyprodány.
Naši fotbalisté si pro nás pøipravili teplé klobásky a svaøák, které nás v té zimnì zachraòovaly
pøed chladem a uspokojovaly chuťové pohárky. Pro dìti byla k dispozici vánoèka a teplý èaj,
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který zahøíval bøíška malých pobíhajících dìtièek, kterým svítily na èepicích èervené rùžky.
Novinkou pro letošní rok byl teplý trdelník, který aè byl pøipraven na velký nápor, taktéž
vše vyprodal. Ani teplá medovinka nezùstala pozadu a vypilo se jí opravdu mnoho. Vánoèní
atmosféru doplnily i další stánky s adventními vìnci a keramikou, perníèky a blikadýlky, rùzná
vánoèní aranžmá a nechybìla ani voòavá mýdla. Dìti si jako vždy prohlédly malý betlém, kde
na nì èekala živá zvíøátka. Velcí høíšníci se mohli ze svých skutkù vyzpovídat do èertovské
knihy høíchù a ty hodné dìti pøedaly andìlské poštì pøání pro Ježíška. Bedlivým okem vše
sledovala naše výjezdní jednotka hasièù, která byla s novým hasicím autem pøipravena kdykoliv zasáhnout.
Ráda bych touto cestou podìkovala našim zamìstnancùm, všem jednotlivcùm, sdružením
i stánkaøùm, kteøí se podílejí na dokreslení celkové atmosféry našich rozsvícení. Pro mnoho
z nich to není jen veèer, který nám všem vìnují, ale stojí za tím mnoho pøíprav a strávených
hodin.
Moc nás tìší zájem návštìvníkù, který je rok od roku èím dál vìtší a je pro nás všechny,
kteøí se na pøípravì podílíme, velkou odmìnou. Dìkujeme vám všem, že nám zachováváte
pøízeò a tìšíme se, že se opìt za rok spoleènì sejdeme.

Michaela Matoušková, starostka obce
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VÝSTAVBA KOMUNITNÍHO DOMU
PRO SENIORY (KODUS)
Stavba Komunitního domu je již v plném
proudu a tak bychom vás rádi informovali
o jejím prùbìhu. Zhotovitel firma MARHOLD,
a.s. již vybourala pùvodní pøíèky uvnitø domu
a bìhem prosince dochází k výstavbì zdìných
pøíèek jednotlivých bytù. Také se zrušila pùvodní výtahová šachta a byly provedeny základy
pro novou.
Pøístavba, kde budou dva další byty
a ve vyvýšeném patøe spoleèenská místnost, se
již zaèíná stavìt. Nad spoleèenskou místností,
v úrovni II. patra bude pøístupná terasa, kde se
budoucí obyvatelé budou moci taktéž setkávat
a bude snad pøíjemným místem pro relaxaci.
V suterénu jsou již vyzdìny nové místnosti,
které budou moci obyvatelé využít nejen jako
skladovací prostory ke svým bytùm, ale èeká
na nì také spoleèná místnost v podobì hobby
dílny.
V prùbìhu prosince dojde k osazení nových
oken a v únoru až bøeznu se již bude pøipravovat nová støecha, ráz budovy se tedy zaèíná
pomalu mìnit. Pro vaši pøedstavu pøikládáme
pár fotografií.
V komunitním domì bude mimo spoleèné
prostory celkem 14 bytù. Velikost 12-ti bytù
1+KK je kolem 33 m2, dva byty 2+KK jsou pak
o nìco vìtší. Na jaøe roku 2017 budeme znovu
kontaktovat žadatele o byt, se kterými budeme
aktualizovat údaje a pøipravovat návrh nájemní smlouvy. Stavba by mìla být dokonèena v
prùbìhu èervence pøíštího roku a plánujeme
uskuteènit bìhem srpna den otevøených dveøí s doprovodným programem. Budeme rádi,
když se pøijdete podívat.
Michaela Matoušková, starostka obce
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PODZIMNÍ DĚNÍ V OBECNÍ KNIHOVNĚ
Na konci záøí se ve zdejší ZŠ uskuteènil program pro 2. tøídu o Josefu Ladovi a jeho knížkách. S dìtmi jsme si øekli, jaké Ladovy knihy znají. Vyluštili jsme kocouøí køížovku, skládali
jsme Ladovy obrázky i øíkadla a pøeèetli jsme si pøíbìh o Mikešovì návštìvì školy. Žáci také
hledali myšky, schované ve tøídì a nakonec dostali prostor, aby si mohli prohlédnout knihy od
jednoho z nejznámìjších èeských autorù a ilustrátorù pro dìti.
V prùbìhu øíjna se do knihovny dostavili také žáci obou 3. tøíd. Tentokrát byl pro nì
pøichystaný program o bajkách. Dozvìdìli se, co vlastnì bajky jsou, nìkteré jsme si spoleènì
vyprávìli a èetli. Také jsme si povídali o nejznámìjších autorech bajek, Ezopovi, J. de La
Fontaineovi a I. A. Krylovovi a úèastníci si o nich zkusili vyhledat nejdùležitìjší informace. Následnì skládali dohromady texty a obrázky a pøiøazovali k nim odpovídající ponauèení. Tøeťáci
pracovali rozdìlení ve skupinkách podle toho, jaké zvíøe mìli napsané na lístku a všechny
zapeklité úkoly nakonec zvládli.
Na zaèátku øíjna probìhla, v rámci celorepublikového Týdne knihoven, tvùrèí dílna pro dìti
na téma Retro. Již nìkolik let se tvrdí, že dìti poøád sedí jen u poèítaèe èi televize a ani se
nezajímají o hry, které hráli naši rodièe a prarodièe. To rozhodnì neplatí o malých úèastnicích
tvùrèí dílny v Øeèanech. Spoleènì jsme zkoušeli skákání panáka, skákání gumy, pøebírání
provázkù. Nejen, že dìti znaly pravidla her, ale dokázaly je i výbornì hrát. Rovnìž jsme spojovali vyteèkované obrázky, prošli jsme papírová bludištì a všichni si vytvoøili novou malou
podzimní lucernu pro radost.

Veèírek pro všechny kostlivky a kostlivce
V jeden páteèní podzimní veèer se v knihovnì v Øeèanech sešla pestrá škála strašidel
a nadpøirozených bytostí. Na zaèátku jsme si øekli vyluštìní tajenky a odpovìdìli jsme na
otázku, kolik má èlovìk kostí. Všechna strašidla se následnì pøedstavila a potom byla pomocí
úmrtních listù rozdìlena do skupinek.
Protože celý veèer byl pøímo nabitý chrastìním kostí, pøeèetli a pøevyprávìli jsme si zaèátek napínavého i legraèního pøíbìhu z knihy Kostlivení . Potom se všichni vrhli na vytváøení
duchù pomocí škrobu a bílé látky. Následovala krátká pøestávka, pøi které byl k snìdku podáván opravdu velký pavouk, po kterém se jen zaprášilo. Celou dobu knihovnou procházelo tzv.
12
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Strašidlo neznámé, které osazenstvu dokonce pøedalo neviditelným písmem psaný vzkaz. Po
jeho rozluštìní se úèastníci rozebìhli po knihovnì, aby našli schované kosti.
Veèírek se neomezil jen na prostory knihovny, nadpøirozená aktivita byla znát i na chodbì
obecního úøadu, kde jeden kostlivec hlídal želé pavouèky a chobotnièky. Úkolem bylo si pøinést alespoò jedno toto stvoøení. V knihovnì si také všichni vytvoøili svého vlastního netopýra.
a soupeøili v tom, kdo pomocí brèka pøenese co nejvíce dìsuplných oèí z jedné mistièky do
druhé. A nakonec jsme se pøesunuli k øeèanskému kostelu, kde nás už oèekával jeden krvelaèný upír, tajemná bílá paní, dìsivý kostlivec a nevyzpytatelný hejkal. Po šťastném návratu do
knihovny si pro malá strašidla zaèaly pøijíždìt rodièe. Všem úèastníkùm i pomocníkùm obecní
knihovna dìkuje a zve je na pøíští akce.
Jednou z nich je Vánoèní trh pro úèastníky hry Lovci perel 2016. Vánoèní trh se bude
konat v knihovnì od 12. do 16. prosince. Ve ètvrtek 15. prosince bude rovnìž pøipravena výtvarná dílna pro všechny zájemce. Právì probíhá uzávìrka letošního roèníku hry, proto budou
výsledky zveøejnìny v pøíštím èísle zpravodaje.

Obecní knihovna zve nové i stálé ètenáøe k návštìvì
Jsou pro vás pøipraveny tyto novinky:
beletrie pro dospìlé:
ÈECHOVA, D. Padaná letní jablka. – povídky
ÈEJKA, J. Most pøes øeku zapomnìní. – životopisný román
Divné dny. – povídky
PEKÁRKOVÁ, I. Peèená zebra. – román o vztazích cizincù s Èeškami
SOUKUPOVÁ, P. Pod snìhem. – psychologický román
nauèná literatura pro dospìlé:
HORÁKOVÁ, P. – KAMEN, J. Pøišel befel od císaøe pána. – pøíbìhy Èechù za I. svìtové války
KOSATÍK, P. HUSÁK, J. Èeši 1977: jak z rock´n´rollu vznikla Charta 77. – komiks
KOSATÍK, P. – JERÍE, K. Èeši 1968: jak Dubèek v Moskvì kapituloval. – komiks
beletrie pro dìti od 10 let:
ÈERNÁ, O. Jinde. – povídky na aktuální téma migrace
ZAPLETAL, M. Severka. – pøíbìh o vzniku skautského oddílu v pohranièí
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M

zpravodaj_prosinec_2016.indd 113

13

15.12.2016 10:58:35

beletrie pro dìti od 6 let:
BRODECKÁ, L. Hledá se hvìzda. - pøíbìh o napínavém hledání ztraceného tajemného kamene
STARÁ, E. Jak se Josífek s Jožinkou ztratil a nevìdìl o tom. – pøíbìh ztraceném chlapci
v obchodním domì
STRÁNSKÝ, J. O dešťovém kameni. - pohádkový pøíbìh podle moravské povìsti
ŠLOSAR, J. Strážkynì pokladu. - pohádkové pøíbìhy o strašidlech
beletrie pro dìti od 3 let:
DRÁÈKOVÁ, R. Zanzibar jak vyšitý. - originálnì i humornì pojatý prùvodce ostrovem
STANÈÍK, P. Jezevec Chrujda našel velkou láseèku. – další kniha o dobrodružství v lese
nauèná literatura pro dìti a mládež:
KRÈEK, J. Pøíbìhy dvanácti mìsícù. - kniha o lidových tradicích, èeských svátcích
a receptech, které se k nim váží
NÌMEÈEK, T. Jan Hus oèima krejèího Ondøeje a panny Anežky. – populárnì nauèná knížka,
kde prùvodci jsou lidé, kteøí skuteènì žili
Sbírka víèek od PET lahví na pomoc malé Lucince Procházkové, trpící dìtskou mozkovou
obrnou, stále probíhá. Všem pøispìvatelùm dìkujeme.

Všem ètenáøùm a pøíznivcùm pøeje obecní knihovna krásné Vánoce
a vše nejlepší do nového roku.
Mgr. Šandová Kateøina
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JAK ŽIJE TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL
Poslední èervnový víkend T. J. Sokol poøádal tradièní volejbalový turnaj za úèasti asi 8
družstev. Øeèanští „Sokolíci“ obsadili první místo.
Vítìzné mužstvo:

V Øeèanech se opìt hraje závodnì volejbal. Je to dorostenecká soutìž dívek pro rok
2016/2017.
Je pøihlášeno 6 družstev :
Pardubièky, Slatiòany, Nasavrky, Chvaletice, Øeèany nad Labem, Holice.
Hrajeme pod hlavièkou T. J. Sokol. Sokol Øeèany má povoleno zapojit do soutìže dva
chlapce (díky malému poètu dorostenek).
S volejbalem na vyšší úrovni se potýkají:
Dominika Banková, Tereza Kolmanová, Bára Krejèíková, Zuzana Knížková, Pavla Knížková,
Michaela Mrvíková, David Hrobaø, Jakub Navrátil, Jan Hubený.
Zatím sbíráme zkušenosti,
sehráváme se, trénujeme, prohráváme, ale bojujeme. Zápasy
hrajeme o sobotách, tréninky
máme v pátek do 14 hodin,
pøípadnì ve støedu od 16 hodin v tìlocviènì místní základní
školy. Podporují nás rodièe hráèù, obìtavì s námi jezdí a vozí
hráèky paní Alena Kolmanová
a Jan Bank.
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V záøí se vydal oddíl všestrannosti na dvoudenní výlet do Žïárských vrchù. Výlet se opìt
vydaøil, i když poèasí nebylo zrovna „výstavní“
a jeden den pìknì promokli.
V sobotu 3. 12. 2016 jsme pøipravili tradièní Mikulášský turnaj ve stolním tenise, který
probìhl v dopoledních hodinách a odpoledne
se konalo velké klání ve volejbale.
Za T. J. Sokol
Ivan kalousek, Eva Kalousková

ODDÍL VŠESTRANNOSTI
Po celý letošní rok pilnì pracoval
oddíl VŠESTRANNOSTI pod TJ Sokol, vedený
panem Jiøím Karvánkem. V prùbìhu cvièební
hodiny žáci hrají rùzné sportovní hry na zahøátí organismu a následuje prùprava cvikù
na náøadí.
Do budoucna TJ Sokol Øeèany nad Labem
uvažuje o zøízení nového oddílu. Zájemcùm
o cvièitelskou èinnost TJ Sokol zajistí školení cvièitelù. Informace na tel. è. 721141679
J. Karvánek – náèelník TJ.
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KLUB ŽEN LABĚTÍN
Mikulášská besídka
Jako každý rok nás v nedìli dne 4.12.2016
navštívil Mikuláš s andìlem a èerty. Pro dìti
se konalo pøedstavení „Trampoty èerta Huberta“ v podání „ Divadélka Kolobìžka“. Poté
Mikuláš s andìlem pøedávali dìtem dáreèky
výmìnou za básnièky nebo písnièky. Novinkou bylo profesionální focení, kde se dìti
mohli vyfotit s èerty nebo zimní tématikou
a ihned si odnést krásnou fotku domù.
Celá akce byla ukonèena dìtskou diskotékou.
Dìkujeme všem za úèast a pomoc pøi
pøípravì. Manželùm Beranovým dìkujeme
za krásný vánoèní strom a p. Suchánkové za
výborné perníkové ozdoby.
Adventní zájezd
Dne 11.12.2016 se uskuteènil autobusový zájezd na zámek Louèeò. V programu
byla speciální adventní prohlídka v dobových
krojích, dìti si vyzkoušely zdobení perníèkù a
nechybìla ani ochutnávka vánoèního punèe
pro dospìlé. Odpoledne se zájemci mohli pobavit v místním parku v pøírodním bludišti. V
podveèer se všichni vrátili adventnì naladìni
domù.
Muzikál „ Èas Rùží „
Na 15. dubna 2017 plánuje Klub žen Labìtína autobusový zájezd do hudebního divadla Karlín na muzikál „ Èas rùží“. Jedná se
o nový muzikál s písnìmi Karla Gotta, scénáø napsal Sagvan Tofi.
Pro zájemce máme ještì nìkolik volných míst. Pøihlásit se mùžete u p. Vanèurové v masnì
v Øeèanech.
Všem èlenkám i spoluobèanùm pøejeme krásné a spokojené prožití vánoèních svátkù
a tìšíme se na shledání pøi dalších spoleèných akcích roku 2017.
Anna Šandová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Divadelní expedice do Bautzen
V týdnu od 12. do 20. 10. 2016
poøádal Goethe Institut Pardubice již
12. roèník Nìmeckého divadelního
festivalu v Pardubicích. V rámci tohoto
festivalu byla poøádána rùzná divadelní pøedstavení pro žáky základních a
støedních škol. Konal se i zájezd pìti
autobusù do mìsta Bautzen s divadelním pøedstavením a programem v
historickém centru mìsta.
Z naší základní školy se vydalo na
jednodenní zájezd do Budyšína celkem
12 žákù z 8. a 9. tøídy. Po pøíjezdu obdrželi žáci mapu mìsta a ètyøstránkový kvíz, který je
postupnými otázkami navádìl na další trasu, tzv. Stadtreally. Aby se ve mìstì neztratili a šli
správnými ulicemi, nebylo možné pøeskoèit otázky. Odpovìdi na tyto otázky nešly vyèíst na
informaèních cedulích u památek, ale dìti se na nì musely ptát pøímo místních obyvatel, prodavaèù v obchodech, èíšníkù v restauracích, v divadle, turistù, lidí v kostele nebo recepèních
v hotelech. Uèitel skupinu pouze doprovázel a dohlížel, ale nesmìl poradit s odpovìïmi ani
s trasou. Organizovaná hra k poznávání centra mìsta trvala tøi hodiny. Dìti se úspìšnì vrátily
do cíle na hlavní námìstí, kde byl vyhodnocen vítìz.
Odpoledne se všechny školy pøemístily do divadla na pøedstavení „Ganze Kerle!“, které bylo
pøipravováno pøímo k tomuto festivalu. Dìti sledovaly celé vystoupení s èeskými titulky. Jelikož jeden z hercù byl pùvodem z Èeské republiky, zapojil do hry i spoustu èeských slovíèek.
Velmi vtipnou formou ztvárnili „tzv. Správní chlapi“ charitativní koncert pro nemocnou dceru
svého kamaráda.
Tento pøíjemnì strávený zábavný den jsme si nenechali zkazit ani špatným poèasím a velmi pozdním pøíjezdem. Dìti mìly jedineènou možnost slyšet po celý den nìmèinu v rodném
jazyce
a pøedevším komunikovat s lidmi. Však jedinì tìmito pøíležitostmi pochopíme, proè je
dùležité uèit se cizím jazykùm.
Kateøina Grande
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Schneekönigin
Ve støedu 19. 10. se pak v rámci
Nìmeckého divadelního pøedstavení zúèastnilo 6 zájemkyò z øad
dívek 8.- 9. tøídy (Veronika Cinková,
Justýna Køivková, Marie Rychecká,
Tereza Radilová, Dominika Banková
a Tereza Kolmanová) pøedstavení
s názvem Schneekönigin( v pøekladu Snìhová královna).
Ráno jsme odjeli do Pardubic
a vydali se do Divadla 29, kde hostovalo Galli Mitmachtheater, které pøi svých hrách využívá spoluúèinkování publika. Dìvèata si tak vyzkoušela roli hereèek
a navíc se procvièila v nìmèinì (musela pohotovì reagovat, mluvit a také rozumìt základním
nìmeckým vìtám).
Naší škole urèitì ostudu neudìlala, Tereza Kolmanová dokonce získala jednu z hlavních rolí
– Gerdu a zhostila se jí výbornì. I ostatní dìvèata se na pódiu vystøídala - zahrála si zrcadlo,
vodopád èi kvìtinové víly.
Všichni jsme se dobøe bavili a myslím, že velkou odmìnou pro všechny úèinkující byl obrovský potlesk publika a zážitky, které nám ještì po dlouhou dobu zùstanou.
Veronika Danielová
Halloweenský projektový den
V úterý 25. 10. 2016 jsme si ve 2.
tøídì udìlali halloweenský projektový den. Dìti mohly pøijít v maskách.
Pøeèetli a povyprávìli jsme si pár
strašidelných historek a vysvìtlili
jsme si pùvod a význam tohoto svátku. Øekli jsme si také, jak se v zahranièí slaví. Snažili jsme se spoleènì
pøijít na to, jak se èeský ekvivalent
tohoto svátku jmenuje a slaví u nás.
Dìtem jsem pøipravila výukové materiály se sváteèní tématikou, soutìže
družstev, ochutnávku „strašidelných“ jídel a na závìr nechybìla diskotéka.
Jana Vohralíková
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M

zpravodaj_prosinec_2016.indd 119

19

15.12.2016 10:58:46

Malí „varhaníci“
Poslední listopadové pondìlí jsme si
ve 3.B udìlali trochu netradièní hodinu
hudební výchovy a vydali jsme se do kostela sv. Máøí Magdaleny v Øeèanech nad
Labem. Na místì jsme pak vystoupali až
k ochozu s varhany, ke kterým nejprve
usedla Eliška Terziu a zahrála nám koledu Pásli ovce Valaši. Tu si všechny dìti s
chutí zazpívaly. Svoji premiéru mìla také
Ema Žáková a Terezka Nedbalová, které
si hru na varhany vyzkoušely vùbec poprvé.
Nám všem se tento malý varhanní koncert velice líbil a dìvèata jsme odmìnili obrovským
potleskem. Zvuk varhan a zpìv dìtí tak v toto dopoledne pøivítal blížící se Vánoce.
Veronika Danielová, uèitelka ZŠ
Pøedání výhry
Ve støedu 12. øíjna jsme ve škole pøivítali zástupce firmy BOVYS, kteøí nám pøijeli pøedat
symbolický šek s výhrou 100 000 Kè. Celé uvítání i pøedání šeku se uskuteènilo v tìlocviènì,
kde byli pøítomni žáci z vítìzné fotografie a také žákovský parlament. Za získané peníze jsme
již nakoupili spoustu sportovních pomùcek, které od øíjna zpestøují hodiny tìlesné výchovy.
Ještì jednou dìkuji za celý kolektiv ZŠ a MŠ Øeèany nad Labem všem, kteøí svým hlasem
podpoøili fotografii našich žákù a pomohli nám k tak nádherné výhøe.
Veronika Danielová, uèitelka ZŠ
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Svatomartinský pátek ve 2. tøídì
V pátek 11. 11. jsme mìli ve 2.
tøídì opìt projektový den, tentokrát
na téma „SVATÝ MARTIN“.
Celý den dìti pracovaly ve skupinkách a sbíraly dukáty za splnìné úkoly. Žáci se seznámili s povìstí
O sv. Martinovi, s pranostikami,
zahráli si scénku na ústøední téma,
vyrobili si bìlouše. Nechybìlo ani
svatomartinské poèítání. V pøíbìhu o
Martinovi jsme si zopakovali druhy vìt, podle abecedy jsme øadili podkovy a vìtu jsme tvoøili
z Martinova pláštì. Nechybìly ani omalovánky a bludištì.
V závìru jsme urèili vítìznou skupinu a zhodnotili celý den, který se všem líbil.
Mgr. Jana Vohralíková

XVII. roèník „Turnaje ve vánoèním šplhu“
2. 12. 2016 probìhl na naší škole již sedmnáctý roèník „Turnaje ve vánoèním šplhu“.
Turnaj se poøádal pro žáky 1. stupnì. Soutìž jako každý rok navštívili žáci z okolních škol (ZŠ
Rohovládová Bìlá, ZŠ Pøelouè Smetanova, ZŠ Choltice, ZŠ Pøelouè Masarykova, ZŠ Týnec nad
Labem, ZŠ Bøehy), jejichž soupeøi byli samozøejmì i naši žáci.
Letošní roèník jsme zahájili pøivítáním a tradièní rozcvièkou, která všechny pøíjemnì nastartovala a rozehøála. Po odstartování soutìže postupnì šplhali podle jednotlivých kategorií
od 1. do 5. tøídy chlapci a dívky. Bìhem soutìže byl navíc pøipraven doprovodný program pro
všechny, kteøí èekali, až na nì pøijde øada. Soutìže pøipravili a zorganizovali žáci z 5. tøídy. Po
došplhání pøišel všechny navštívit Mikuláš se svou družinou a všem nadìlil dáreèky v podobì
bohatého obèerstvení. Jako hosta jsme letos mohli pøivítat Martina Dražila, který nám pøedvedl svou fantastickou show na kole BMX.
I v letošním roce se nám podaøilo získat finance od Pardubického kraje v rámci grantového programu na podporu sportu a volnoèasových aktivit v Pardubickém kraji v roce 2016,
prostøednictvím nichž jsme zajistili nebo proplatili dopravu a nakoupili ceny. Navíc nám pomohli rodièe a sponzoøi, kterým dìkujeme a jejichž pomocí jsme mohli pro soutìžící zajistit
odmìny a obèerstvení. První tøi z každé kategorie získali hodnotnìjší ceny a medaile. Dále byl
odmìnìn nejrychlejší ze všech - tentokrát šplhaèka – z Choltic Elen Dvoøáková s èasem 3,78s
- a nejlepší škola, kterou se pro letošní rok stala ZŠ Smetanova Pøelouè, která získala pohár,
vyrobený v naší keramické dílnì spoleènì s medailemi pro vítìze.
Umístìní našich žákù: škola získala krásné 1. místo v kategorii chlapci za 1. tøídu - Jan
Kohoutek - a 1. místo v kategorii dívky za 1. tøídu - Elena Køivková, 3. místo v kategorii dívky
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za 3. tøídu – Ema Žáková, 2. místo v kategorii chlapci za 4. tøídu - Samuel Kadavý, 3. místo v
kategorii dívky za 4. tøídu – Ema Žlumovová, 2. místo v kategorii chlapci za 5. tøídu – Matouš
Beran a 3. místo v kategorii dívky za 5. tøídu – Vendula Urválková.
Všem gratulujeme, sponzorùm dìkujeme a tìšíme za rok na již 18. roèník turnaje
Mgr. N. Doubravová, zástupkynì ZŠ a MŠ Øeèany nad Labem

SPONZOØI 17. ROÈNÍKU TURNAJE VE VÁNOÈNÍM ŠPHU
Grant z Pardubického kraje
(tato akce byla finanènì podpoøena Pardubickým krajem v rámci grantového programu na
podporu sportu a volnoèasových aktivit v Pardubickém kraji v roce 2016)
Ovoce – Zelenina – Vitera
ALMA – Aleš Petrù
pí Hnilièková, Velèovský
pí Pokorná, Šebkovi
Sobotkovi, pí Dušková
pí Kadavá, pí Kalousková
pí Køivková, pí Navrátilová
pí Nováková, p. Žlumov
pí Pecková, pí Macková
Beranovi, Šorbanovi
Bulánkovi, Novákovi
22

Fliegrovi, Vánišovi
pí Živná, Semelkovi,
Novákovi, Boháèovi
Køivkovi, Langrovi
Venclovi, Šoltovi
Nedbalovi, Jackulákovi
pí Apltauerová, Urválkovi
pí Jedlièková, Kohoutkovi, Peckovi
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Bezpeèný internet
V dnešní dobì si svìt bez poèítaèe neumíme pøedstavit.
O mnoho víc si ho ale takto nedokáží pøedstavit dìti. Informaèní
a komunikaèní technologie rádi vyhledávají. Nejužiteènìjším ale i
nejnebezpeènìjším produktem moderní doby pøedstavuje internet. Nestaèí pouze, aby s ním dìti dokázaly pracovat, ale je velice
dùležité, aby ho využívaly bezpeènì. Jaké nástrahy a nebezpeèí
internet pøináší si žáci 4. a 5. tøídy poslechli a nakonec i vyzkoušeli
na výukovém programu „Bezpeèný internet“ dne 19. øíjna v ABC
klubu v Pardubicích.
Zpoèátku jsme se pøedstavení smáli a užívali si vtipné scénky o užívání internetu.
Postupnì nás ale smích pøecházel. Díky krátkým scénkám si dìti uvìdomily, že na internetu
nemùžeme vìøit všem zdrojùm a nikdy nevíme, s kým se na internetu a poté v realitì setkáme.
Aèkoli se mnozí domnívali, že by se pøi nebezpeèném pøepadení ubránili, na vlastní oèi se
pøesvìdèili, že klasický únos trvá pouhé tøi sekundy. Další tipy a informace nejen pro dìti, ale
i jejich rodièe najdete na stránkách:

www.ovce.sk, www.seznamsebezpecne.cz, www.bezpecnyinternet.cz, www.safeinternet.cz
Andrea Pušová, Kateøina Grande
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Pøírodovìdné akce bìhem mìsíce øíjna 2016
Dne 13.10. probìhlo školní kolo „Pøírodovìdného klokana“ za úèasti žákù 8. a 9. tøídy –
24 ž. z 8. tøídy a 17 z 9. tøídy. Soutìžní otázky byly z okruhù fyziky, zemìpisu, pøírodopisu a
chemie. Byly odstupòovány podle obtížnosti – za 3, 4, 5 bodù vždy po 8 otázkách. K øešení
nesmìli žáci použít kalkulaèky ani tabulky. Nejlepší 3 žáci :
1. místo –Andrea Beranová – 9. tø.
2. místo – Michaela Kuzmová – 9.tø.
3. místo - Kamila Sejèková – 8. tø.
Jména žákyò byla nahlášena komisi pro okresní kolo, ale vzhledem k tomu, že soutìžíme
s gymnazisty ,zatím se nám nepodaøilo probojovat do dalšího kola.
Další soutìž – tentokrát z chemie „Hledáme nejlepšího mladého chemika ÈR“ probìhla
19.10., byla pouze pro 9. tøídu. Soutìžilo 17 žákù a první 3 postupují do okresního kola, které
bývá koncem listopadu. Jsou to:
1. Kristýna Bìhounková,
2. David Vávra,
3. Zuzana Lupínková.
Uvidíme, zda naváží na pøedchozí úspìchy bývalých žákyò: Anežky Vanèurové a Veroniky
Bulíèkové.
Jana Záleská
Kromì soutìží probìhla pro žáky 8. a 9. tøídy pøednáška s besedou o zacházení s neznámými látkami, výrobou výbušnin podle internetu a zacházení se zábavnou pyrotechnikou.
Tradiènì byla øízena JUDr. Karlem Koubíkem, který dlouhá léta pracoval v týmu pyrotechnikù
Policie ÈR a zúèastnil se i akcí v Afganistánu a Iráku. O daných tématech zajímavì vyprávìl,
posílal kolovat atrapy rozbušek a granátù, promítl i zajímavá a pouèná videa. A co si z toho
pamatují žáci: „S neznámými látkami se øídíme pravidlem NOZ = nesaháme, oznaèíme místo
nálezu a zavoláme policii, pøípadnì hasièe, aby výbušninu zneškodnili.
Z promítaného videa byli všichni skoro v šoku. Video bylo o životì chlapce, který byl velmi
nadaný na chemii a sportoval (cyklistika). Se svými kamarády si vytvoøil tým, se kterým podle internetu sestavoval jednotlivé výbušniny a spoleènì natáèeli jejich odpalování. Na konci
tohoto sestøíhaného videa byl i konec jeho snu i pravé ruky. Podcenil svou nesmrtelnost a
výbušnina mu pøi odpalování vybuchla pøímo v ruce. S cyklistikou mohl skonèit. Ponauèení?
Nesestavovat výbušniny podle návodu z internetu. A co zábavná pyrotechnika? Nekupovat
na tržištích, protože mùže být navlhlá, poškozená. Pøi koupi je potøeba zkontrolovat vše, co
k ní patøí. Rozdìluje se podle stáøí kupujících, které souvisí i s mírou zodpovìdnosti do 4
skupin. S tou nejvyšší mohou pracovat pouze speciálnì vyškolené dospìlé osoby.“ Beseda se
žákùm líbila a ty dvì hodiny nebyly bez užitku.
Úryvky ze sešitù žákù 8. tø., které o besedì napsali.
24
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Záložka do knihy spojuje školy
V mìsíci záøí a øíjnu žáci všech roèníkù naší školy vymýšleli a vyrábìli záložky pro slovenské
dìti. Pøihlásili jsme se totiž do mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy, který
vyhlásila Knihovna J. Mahena v Brnì a Slovenská pedagogická knižnica. Letošní 7. roèník byl
na téma: Ètu, èteš, èteme. Pøihlásilo se 997 škol s celkovým poètem 127 478 žákù, a to z ÈR
242 škol a ze Slovenské republiky 755 škol. Na základì pøihlášek byly vytvoøeny dvojice podle
druhu a typu školy a poètu pøihlášených žákù. Naší škole byla vybrána ZŠ Zvolen. Záložky
jsme si vzájemnì poslali. Moc se všem povedly. Cílem tohoto projektu nebyla jen podpora
ètenáøství, ale také navázání kontaktù mezi èeskou a slovenskou školou.
Marcela Banková

ZPRÁVIČKY Z MŠ
V našem vzdìlávacím programu se zamìøujeme na seznamování dìtí s pøírodou
a svìtem kolem nás, s tradicemi a zvyky,
umožòujeme dìtem poznávání nejbližšího
okolí v jednotlivých roèních obdobích ve
vztahu k rostlinám a živoèichùm. Proto
jsme s dìtmi prožívali hravou a zábavnou
formou podzimní období.
Stihli jsme toho hodnì – každý den jsme
na vycházce pozorovali nìco jiného. Dozrávající ovoce, sklizeò zeleniny, sbírali jsme
kaštany, žaludy, barevné listy. U Tišiny jsme
pozorovali zajíce, srnky, povídali jsme si o
pøezimování zvíøat. Školka se nám pomalu plnila výstavou výrobkù z nasbíraných
pøírodnin a výtvarných prací na podzimní
téma.
Povedla se nám i výstava postavièek ze
zeleniny a jablíèka z výstavy ovoce jsme použili do štrúdlu, na jehož výrobì se podílely
všechny dìti. Hodná paní kuchaøka nám ho
upekla a pak jsme si všichni pochutnali.
V polovinì záøí jsme vyrazili na výlet do
hospodáøského dvora v Jedousovì, zvaném Horecký Dvùr. Prošli jsme se „Stezkou rytíøe Sekolíka“. Stezka obsahuje 7 stanovišť s tematickým zamìøením na ekologickou výchovu dìtí z
MŠ a žáky 1. stupnì ZŠ. Dìti na ní provází pøátelé a obyvatelé Zemì rytíøe Sekolíka, kteøí jim
názornì osvìtlují základní principy šetrného chování k životnímu prostøedí.
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Navštívily nás také dìti z prvních tøíd
ZŠ v rámci spolupráce se ZŠ. Prvòáèci rádi
pøišli zavzpomínat na prožité roky ve školce a my jsme rádi vidìli své bývalé žáèky a
kamarády. Máme za sebou již vánoèní focení, fotky dìtí jistì potìší na Vánoce jejich
blízké.
Naše nejstarší dìti celý listopad pilnì
trénovaly básnì a písnì o èertech a Mikulášovi, aby s nimi vystoupily na „ Rozsvìcení
vánoèního stromu“. Moc se na tuto akci tìšily a pøedem jsme do parku chodili okukovat stavbu tribuny a další pøípravy. Snad se
naše vystoupení líbilo, dìti dostaly sladkou
odmìnu a ještì v pondìlí ve školce jsme si
vyprávìli své zážitky.
Jako každý rok i letos dostaly dìti mikulášskou nadílku. Když do tøídy vtrhli dva
èerti a zaøinèeli øetìzy, mnohým veselo nebylo. Ale moudrý a spravedlivý Mikuláš se
s dìtmi dohodl, že když slíbí, že se napraví,
budou jejich „høíchy“ zapomenuty. A když se ti nejodvážnìjší vydali èerta pohladit a obejmout, pøidali se nakonec všichni.
Pavla Šupová, uèitelka MŠ
Podìkování sponzorùm:
Za finanèní dary: TPCA Czech s.r.o. Kolín
Tiskárnì L. Sobotka
OÚ Trnávka
Spoleènosti pøátel ZŠ
a MŠ Øeèany n.L.
Dìkujeme všem, kteøí nám bìhem roku darují materiál na výtvarnou a pracovní èinnost.
Kolektiv zamìstnancù Mateøské školy v Øeèanech nad Labem pøeje všem klidné a spokojené prožití vánoèních svátkù a mnoho zdraví do nového roku.
H. Hozáková, vedoucí uèitelka MŠ
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NEPOTĚŠILA BY VÁS SNĚHOVÁ NADÍLKA?
Pøed èasem, na zkoušce z èeského jazyka, jsem dostal otázku, ve které jsem mìl uvést
rozdíly ve zpùsobu života ve mìstì a na vsi. Bylo jich mnoho, ale zpùsob vnímání zimy oèima
a pocity lidí žijících v rozdílném prostøedí, vyvstal až s pøíchodem blížících se Vánoc. Pokud
by tedy nasnìžilo, co si jistì mnozí pøejeme, hlavnì dìti, ukažme si, jak se na sníh mùže dívat
èlovìk z vesnice a mìsta? Odpovìï je psaná s nadhledem a pøáním, vás pøi zimním èase
trošku pobavit.
Rozdíl mezi èlovìkem z vesnice a mìstským v zimì je v jejich vztahu ke snìhu. Zatímco
obyvatel paneláku po probuzení pøistoupí k oknu, položí roku na teplý radiátor a pokochá se
pohledem na vloèky snášející se na kapoty aut zaparkovaných po obou stranách ulice, tak na
stranì druhé pøistoupí venkovan k oknu, položí ruku na studený radiátor a pøi pohledu na
vloèky snášející se na bílý dvùr, procítí svaly zmožené od vèerejšího odhazování snìhu.
Homo urbanus - èlovìk mìstský se teple oblékne, sjede výtahem dolù a s uspokojením prohlédne chodník, prohrnutý
technickými službami – v
lepším pøípadì, v horším
pak na technické služby
zanadává, protože jestli
budou vùbec prohrnovat,
tak to bude asi v poledne.
Z auta vytáhne smetáèek,
odmete vrstvu snìhu z
èelního a zadního skla, ti
šikovnìjší i ze støechy a
kapoty, nastartuje a odjede po relativnì uklizených
silnicích do práce.
Venkovanu, studený radiátor pøipomene, že musí zatopit, pokud tedy neodchází hned
ráno do práce, nebo má zavedený plyn a topí komfortnì. Pak ho èeká jen odklízení snìhové
nadílky, pokud jede do práce, je nucen uchopit hrablo nebo lopatu a prohrnout si alespoò
cestièku od garáže k vratùm, což trvá o poznání déle, než odmetení snìhu z venku parkujícího
auta. A zatímco hlavní starostí èlovìka ve mìstì po pøíjezdu z práce je hledání volného místa
na zaparkování svého vozu, vesnièan tohle neøeší. Pokud nepøipadl další sníh, zacouvá ráno
uhrabanou cestièkou pøímo do garáže. V pøípadì další várky bílé nadílky musí udìlat nejprve
totéž, co ráno – vyházet sníh z cesty od vrat ke garáži, uklidit auto a pak vybírá co dalšího je
potøeba udìlat. Logika velí nejprve zatopit, to znamená vybrat vèerejší popel, prohrnout cestu
k popelnici, vysypat, pøipravit døevo na podpal, zapálit, po dùkladném rozhoøení nasypat uhlí
a je o teplo postaráno. Pokud nemá doma udìlanou pøípojku na plyn, pak je to o to jednodušší, pøichází do tepla, které naprogramoval na termostatu.
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Další èinností pak je úklid dvora. Není možné sníh na dvoøe jen ujezdit nebo ušlapat a
proti uklouznutí jej pak posypat popelem, tak se chovají pouze barbaøi a ti kteøí se na ves
pøistìhovali v pozdním vìku svého života. Našinec vybere sníh pìknì až na povrch dvorku.
Hezky uklidí, aby si dìti mohli postavit snìhuláka, protože na vsi je sníh bìlejší než ve mìstì
a taky déle vydrží.
Po dokonèení úklidových prací je v domì krásnì teplo, což èlovìk venkovský, kvituje jako
zbyteènost, protože jej zahøála práce na èerstvém vzduchu. No ale není nic jen tak, neboť
palivo se musí nejen zaplatit, ale také složit (uhlí), koupit, naøezat a složit (døevo) pokud
nemáme již zmínìný plyn. Pak teprve mùže usednout k televizi a pøi pohledu na zprávy o
snìhové kalamitì v Praze se spokojenì pousmát jak se má dobøe.

V zimì víkend oèekává obyvatel mìsta s obavami – jestlipak sníh na horách vydrží, aby si
mohl jet zalyžovat na Špindl nebo do Horní dolní…, zatímco obyvatel vesnice s nadìjí sleduje
pøedpovìï poèasí, kdy už koneènì zaènou ohlašovat teploty nad nulou. A taky s obavou pøemýšlí, jak rychle sníh roztaje a kam odteèe všechna ta voda… A když se ti dva náhodou potkají
a pohovoøí o zimì, nestaèí se ten z mìsta divit – taková to byla krásná zima a tobì se nelíbila?
Nelíbila, odpoví vesnièan, ale v létì, když v paneláku ani prùvan neochladí rozpálené zdi
domù, chodníkù a ulic, budeme si u nás na venkovì užívat chládku na zahrádce ve stínu
košatých stromù.
Ale stejnì máme sníh rádi, bez nìj není zima, ta pravá ladovská, a Vánoce takové posmutnìlé, tak si pøejme, ať aspoò trošièku nám matka pøíroda nadìlí.
Miroslav Tkáè
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