ÚVODNÍ SLOVO
Milí spoluobèané,
máme tu krásné letní dny a já mám to potìšení vám
pøedstavit druhé èíslo letošního zpravodaje. Èeká vás spousta informací o tom, co se dìlo poslední ètvrtrok v naší obci i v naší
škole. Dozvíte se také, co pøipravujeme v nadcházejícím období,
tedy o prázdninách.
Nejdùležitìjší akce, na které soustavnì pracujeme, je
výstavba Komunitního domu pro seniory. K pøedání bude pøipraven poslední èervencový den. Již nyní pracujeme na pøípravách
Dne otevøených dveøí a tímto vás srdeènì zveme k jeho návštìvì. Spoleèenská akce probìhne
26. srpna od 14 hodin u Komunitního domu a tento den bude vìnován nejen seniorùm,
kteøí se pøijdou podívat na nové bydlení, ale i našim dìtem. Dìti si tu budou moci zasoutìžit
o drobné ceny, vyøádit se na skákacím hradì a nechat si nìco pìkného namalovat na oblièej.
Také jsme pro vás objednali pár stánkù s dobrým obèerstvením a v neposlední øadì vám
chceme pøedstavit nový Komunitní dùm pro seniory. Po pøestøižení pásky vám ukážeme nové
byty, spoleèenskou místnost, suterén i úžasnou terasu, která je nad novou pøístavbou a bude
lákat k posezení.
Jako novinku nejen pro naše obèany, ale i pro ty z okolních obcí, pøipravujeme Virtuální
univerzitu tøetího vìku. V novì postaveném Komunitním domì pro seniory se bude konat
jednou za ètrnáct dní spoleèné posezení seniorù spojené s výukou. Po úspìšném absolvování
6 semestrù bude probíhat promoce v aule Èeské zemìdìlské univerzity v Praze, kam naši
absolventi – senioøi budou moci pozvat své pøíbuzné a známé. Na stránkách tohoto zpravodaje se dozvíte více a my vás budeme rádi informovat i individuálnì. Neváhejte se pøihlásit
a posunout vaše vìdìní zase o kousek dál, tìšíme se na vás.
O prázdninách nás také èeká výstavba nového dopravního multifunkèního høištì v mateøské školce, které našim dìtem nabídne další sportovní aktivity a nauèí je, jak se správnì
chovat na silnici. Byl vybrán speciální materiál, aby byly dìti v bezpeèí a užily si nový druh
zábavy. V pøíštím zpravodaji se na výsledky našeho snažení budete moci podívat. V èervnu také došlo k výmìnì všech dopadových ploch u dìtských høišť v Labìtínì i v Øeèanech
a k revizím høišť. V Labìtínì bohužel muselo dojít k odstranìní jednoho prvku, neboť již
neodpovídal bezpeènému užívání. Ten bude po dohodì se Ženami Labìtína vymìnìn za jiný.
Na žádost školního parlamentu jsme také pøidali ètyøi lavièky pøed vchod základní školy
a nainstalovali nìkolik dalších košù na odpadky. Lavièky jsou hojnì využívané a tak doufáme,
že nám dlouho vydrží a bude o nì dobøe peèováno.
Jako poslední aktivita, která nás èeká koncem prázdnin spoleènì s obcí Trnávka je výstavba cyklostezky mezi našimi obcemi. Již na podzim se budete moci po nové cyklostezce
projet èi projít.
Závìrem mi dovolte vám všem popøát krásné léto, pohodové prázdniny a šťastné návraty
z dovolených. Tìším se na shledání s vámi pøi plánovaném dni otevøených dveøí…
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Ing. Michaela Matoušková MPA, starostka obce

PLÁNOVANÉ AKCE
23.7. Pouť v Øeèanech nad Labem
26.8. Den otevøených dveøí Komunitního domu pro seniory
2.9. Rozlouèení s prázdninami v Labìtínì

INFORMACE OBCE
Ukonèená digitalizace katastrálního území Øeèany nad Labem
Vážení obèané,
vzhledem k ukonèené digitalizaci katastrálního
území Øeèany nad Labem Katastrální úøad Pardubice
upozoròuje, že v nìkterých pøípadech mohlo dojít k
pøeèíslování parcel èi upøesnìní výmìry. Pøípadné zmìny jste si mohli nechat vytisknout na Obecním úøadì,
ale protože jste tak neuèinili všichni, doporuèujeme
Vám se s novým stavem seznámit. V pøípadì pøeèíslování parcel nebo zmìnì kultury èi výmìry, jste povinni
do konce ledna 2018 podat na Finanèní úøad nové
pøiznání k dani z nemovitých vìcí.
Likvidace použitých tonerù z domácích tiskáren
Obecní úøad vám nabízí možnost bezplatné likvidace použitých tonerových kazet z domácích tiskáren.
Ty mùžete odevzdávat do speciálního boxu, který je
pøipraven v chodbì obecního úøadu.
2
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 3/2017 ze dne 29. 3. 2017
Podání žádosti o dotaci z POV na rok 2018- výmìna oken v tìlocviènì ZŠ.
Pøedsedající informovala o žádosti p. øeditele Zemánka na výmìnu oken tìlocvièny. Vzhledem
ke skuteènosti, že nebudou v dohledné dobì vypsané vhodné dotace, navrhuje pøedsedající
podat žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na rok 2018 na výmìnu oken v hlavní hale
a vstupních dveøí.
OZ schválilo podání žádosti o dotaci PRV na rok 2018- Výmìna oken v tìlocviènì ZŠ. Výmìna se bude týkat oken v hlavní hale a vstupních dveøí.
Zpráva o výsledku Hodnocení Základní a mateøské školy v Øeèanech nad Labem
Pøedsedající informovala o výsledcích Hodnocení Základní a mateøské školy v Øeèanech n.L.,
tyto výsledky konzultovala pøedsedající s øeditelem školy p. Zemánkem. Z hodnocení vyplynul
jako nejvìtší požadavek na zavedení bezhotovostních plateb stravování a školkovného a dále
snížení doby uzavøení MŠ bìhem letních prázdnin. Zprávu o výsledcích Hodnocení zveøejní
p. starostka v èervnovém vydání Øeèanského zpravodaje. Výstupy z dotazníkového šetøení
a návrhy na inovace bude konzultovat s øeditelem ZŠ.
OZ schválilo zplnomocnìní paní starostky ke zpracování výstupu pro zpravodaj obce
a k dalšímu projednání návrhù obèanù, která vzešla z dotazníkového šetøení
Žádost o odkup pozemkù v k.ú. Kladruby nad Labem
Pøedsedající seznámila zastupitele s pøedloženou žádostí Národního høebèína Kladruby nad
Labem o odkup pozemku p.è. 1041 o rozloze 41 043 m2, který obec vlastní v k.ú. Kladruby
nad Labem. Vzhledem ke skuteènosti, že naše obec tento pozemek nevyužívá, navrhuje ho
odprodat. Jako podklad k dalšímu jednání je nutné zpracovat znalecký posudek, který stanoví
cenu obvyklou a na základì tohoto posudku bude zastupitelstvo jednat o vyvìšení zámìru
obce pozemek prodat a následném prodeji.
OZ schválilo zadání zpracování znaleckého posudku na pozemek p.è. 1041 o rozloze 41 043 m2
Zhotovení studie veøejného osvìtlení v obci
Pøedsedající pøipomnìla zamítnutou žádost o dotaci na veøejné osvìtlení obce a navrhuje
nechat zpracovat studii potøebnou pro vyèíslení budoucích úspor a stav VO pro stanovení zadávacích podmínek na jeho výmìnu. Cena studie by nemìla pøesáhnout 30 000 Kè bez DPH.
OZ schválilo zadání zhotovení studie veøejného osvìtlení v obci do 30 000 Kè bez DPH potøebnou pro zadávací podmínky na výmìnu veøejného osvìtlení v obci.
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 4/2017 ze dne 24. 4. 2017
Oprava komunikací
Paní starostka informovala o probìhlém jednání o výspravì místních komunikací se SUS Pardubického kraje. Probìhla prohlídka a kontrola komunikací a byl pøedložen návrh odhadu
provedených oprav vèetnì plánované ceny (prvotní odhad cca 182 000 Kè bez DPH) za práci
a materiál. Realizace oprav bude podle poèasí a venkovních teplot v kvìtnu až èervnu 2017.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje výspravu komunikací teplou obalovanou smìsí,
turbomechanismem a ošetøení spár zálivkou do 200 000 Kè bez DPH od Správy a údržby
silnic Pardubického kraje.
Stanovení podmínek pro vyvìšení zámìru obce prodat pozemek p. è. 1041 v k. ú. Kladruby
nad Labem o rozloze 41 043 m2
Paní starostka informovala o dalším postupu k možnému prodeji pozemku obce p. è. 1041,
o který projevil zájem Høebèín Kladruby nad Labem. K možnému odprodeji byl pro tento pozemek vypracován znalecký posudek, podle kterého je cena uvedeného pozemku stanovena
na 900 000 Kè.
Pro možný prodej bude vyvìšen zámìr dle podmínek podle znaleckého posudku.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje vyvìšení zámìru obce na prodej pozemku p.
è. 1041 v k. ú. Kladruby nad Labem za cenu obvyklou dle znaleckého posudku è. 1401013/2017 ve výši 900 000 Kè o výmìøe pozemku 41 043 m2. Vklad do katastru nemovitostí
bude hradit kupující.
Zakoupení IP kamerového systému pro umístìní na KODUS
Paní starostka informovala o nabídce na zakoupení kamerového systému na budovu KODUSu
pro on-line vysílání. Snímáno bude pouze veøejné prostranství. Cena za kamerový systém s
pøíslušenstvím vèetnì instalace bude do 30 000 Kè.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zakoupení IP kamerového systému pro umístìní
na KODUS za cenu do 30 000 Kè.
Zakoupení lavièek pøed vchod k ZŠ
Pøedsedající informovala o žádosti øeditele ZŠ na návrh školního parlamentu o zakoupení
lavièek pøed hlavní vchod do ZŠ, celkem 4 kusy dle vybraného typu od spoleènosti AB store,
tj. celkem za 21 648 Kè vèetnì DPH.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje zakoupení 4 ks lavièek pøed vchod k ZŠ.
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Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 5/2017 ze dne 24. 5. 2017
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpoètu Pardubického kraje na nákup kalového èerpadla s
pøíslušenstvím
Paní starostka informovala o žádosti o dotaci a smlouvì o pøidìlené dotaci z rozpoètu Pardubického kraje na nákup vybavení JSDH, a to konkrétnì na poøízení kalového èerpadla s
pøíslušenstvím ve výši poskytnuté dotace 30 000 Kè, tj. maximálnì 70% ceny.
Toto vybavení bude sloužit v krizových situacích nebo pøi øešení havárií. Zároveò žádá zastupitele o schválení nákupu tohoto èerpadla s pøíslušenstvím.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje smlouvu o poskytnutí programové úèelové dotace na požární techniku a vìcné prostøedky JSDH z rozpoètu Pardubického kraje na rok 2017
è. OKØ/17/22341 na zakoupení kalového èerpadla s pøíslušenstvím ve výši dotace max. 70
%, tj. 30 000 Kè. Zároveò OZ schvaluje nákup tohoto èerpadla s pøíslušenstvím.
Nákup hasièských oblekù a pracovních trièek
Paní starostka dále informovala o nutnosti dovybavení JSDH zásahovými obleky v letní variantì pro výjezdní jednotku. Dosud jsou k dispozici pouze zimní obleky. Celková cena za 6 ks
oblekù bude 13 026 Kè bez dopravného.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje nákup hasièských oblekù bossman s názvem
jednotky, hodnostmi a jmenovkami hasièù v poètu 6 ks za cenu 13 026 Kè + dopravné.
Nabídka na poøízení skládací mapy a exteriérové mapy
Pøedsedající prezentovala ilustrativní návrh propagaèní skládací mapy Pardubicka, která je v souèasnosti pøipravována. V rámci této prezentace bude naše obec na mapce zviditelnìna obrázkem
a na zadní stránce bude mít prostor k základnímu popisu obce a nejzajímavìjších míst èi dominant. V rámci této prezentaèní akce bude možnost objednat 150 ks tìchto mapek plus velkou
plastovou nástìnnou mapu. Zastupitelé se dále dohodli na doobjednání 50 ks skládacích map.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje prezentaci obce v malované mapì Pardubicka
typ A, 1 ks exteriérové mapy + dokoupení 50 ks skládacích map.
Diskuse
-Paní starostka pøeèetla dìkovný dopis starostky mìsta Chvaletic za úèast JSDH Øeèany nad
Labem na výcvikové akci pro mimoøádné situace ve spolupráci se strážníky mìsta Chvaletice.
Paní starostka podìkovala za mimoøádné nasazení a aktivní úèast výjezdní jednotky.
-Paní starostka také informovala všechny pøítomné o své kandidatuøe do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR. V pøípadì jejího zvolení by i nadále vykonávala funkci starostky Øeèany
nad Labem, jako neuvolnìná. Pøípadná poslanecká kanceláø by mohla být na Obecním úøadì.
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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CO SE „ŠUŠKÁ“ A JAK TO TEDY DOOPRAVDY JE…
Vážení spoluobèané,
pøed sedmi lety jste mì zvolili starostkou a dali mi dùvìru, které si velmi vážím. Práce v èele obce pro vás, moje
spoluobèany a èasto velké pomocníky a podporovatele, je
pro mì radostí a velkou životní hodnotou. Øeèany a jejich
obyvatelé jsou pro mì jedna velká rodina. A o rodinu peèujeme, staráme se, tìšíme se s ní a také se o ní strachujeme.
Jako žena v sobì tohle cítím hodnì hluboko a hledám další
možnosti a pøíležitosti, aby se této velké rodinì daøilo dobøe
a prospívala.
Asi tušíte, jak je dnes dùležité „vystrèit z obce nos“. Podívat se jinam, jak to dìlají a propojit se s dalšími organizacemi, které starosty a mìsta sdružují a pomáhají prosazovat
zájmy obèanù jak na úrovni kraje, tak na úrovni státní správy. Mìla jsem a mám hodnì pøíležitostí, jak se dostat k informacím a radám, které využívám
i pøi rozvoji naší obce. Vše, co jsem se dozvìdìla a nauèila, pøedávám své obci a tedy vám.
A právì sedmiletá práce pro obec mi otevøela oèi. Jako starostka sleduji, jak do života
obèanù dopadají èasto nesmyslná rozhodnutí vrcholových politikù, kteøí rozhodují od „stolu“.
Jako starostka se zlobím, jako obèanka se „vztekám“. Jenže z pozice starostky to nezmìním.
Proto jsem se rozhodla, že se pokusím prosadit potøebné „o schod výš“, abych mohla zastoupit nejen vás, ale i obyvatele dalších mìst a obcí v našem kraji, a to v Poslanecké snìmovnì
Parlamentu Èeské republiky. Rozhodla jsem se proto kandidovat za Starosty a nezávislé
(STAN) v koalici s KDU-ÈSL.
Mám chuť a energii spolupracovat na zmìnì souèasného nestabilního a doslova nepøedvídatelného politického i hospodáøského prostøedí. Mám zkušenosti, nápady a odborné vzdìlání. Role starostky, dcery, matky i partnerky mi daly umìní rozhodnosti, ale i citlivosti a
empatie. Vnímám, co vás trápí a co vás èiní šťastnými a kolik z toho sami nemùžete ovlivnit.
Pøedevším to je pro mì hlavní motivací, abych mohla svým hlasem spolu-rozhodovat o vývoji
v naší zemi a pøinášet námìty k rozvoji a zmìnám. Budu myslet i na všechny starosty a starostky, kteøí potøebují lepší zákony, aby mohli udìlat život svým obèanùm lepší.
Zaslechla jsem kolem sebe vìty o tom, že mi nedáte hlas, protože mì chcete mít tady, ve
své obci. Bojíte se, že v pøípadì, že budu zvolena, naši obec opustím. To ale není mùj zámìr.
Slibuji Vám, že pokud by se to povedlo a já bych byla zvolena, pøála bych si zùstat v èele
naší obce i nadále. Stala bych se neuvolnìnou starostkou a mìli bychom druhého místostarostu pro stavební záležitosti. Kanceláø pro poslaneckou práci bych si pronajala na obecním
6
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úøadì, abych vám byla stále blízko a co nejvíce k dispozici, protože zde mám ještì práci na
nìkolik let. Pokud si tedy budete pøát, abych byla i nadále starostkou, budu se i pøíští rok
ucházet v komunálních volbách o funkci starostky, ve které i nadále zúroèím vše, co mi bude
pøinášet pøípadná moje nová funkce ve snìmovnì.
Mám spoustu nápadù co zde ještì zlepšit, aby se nám lépe žilo, a od rozdìlené práce se
neutíká.
Dìkuji Vám za dùvìru a pøípadnou podporu a každému, kdo za mnou pøijde, osobnì ráda
vysvìtlím své zámìry a odpovím na otázky.
Mé názory, priority a návrhy na další smìøování Èeské republiky mùžete sledovat na webových stránkách: http://michaelamatouskova.eu/ nebo na facebooku: Michaela Matoušková
– lídr STAN.
Michaela Matoušková
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DAR OBCE ŘEČANY NAD LABEM
JAKO SYMBOL PŘÁTELSTVÍ S OBCÍ TRNÁVKA
LÍPA SRDČITÁ
13. kvìten 2017 se zapíše do historie
nejen obce Trnávka, která v tento den pøedstavila svùj znak a prapor, ale i naší obce.
Spolu s panem starostou Radkem Valentou
jsme zasadili symbol pøátelství mezi našimi
obcemi – Lípu srdèitou.
Lípu jsem jako dárek k významnému dni
Trnávky zvolila zcela zámìrnì. Je symbolem
èeské státnosti a v kontextu našeho politického vývoje v posledních dnech si více než
kdy jindy uvìdomujeme naši národní hrdost,
potøebu být sami sebou, být demokratickým
a svobodným státem s hlubokou kulturní
historií, kterou si musíme chránit.
Lípa je nejen oficiálním národním symbolem a to od èervna roku 1848, kde byla
na Všeslovanském sjezdu v Praze ustanovena jako národní symbol, ale také stromem,
který v sobì nese spoustu dalších neménì
podstatných symbolù nás samých.
Napøíklad podle povìsti právì lípy osídlovali spravedliví a dobøí duchové. Byla lidem nejužiteènìjší, byla zárukou pøežití, svou vùní
dokázala na lidi pùsobit a podnìcovat jejich fantazii. Øíká se, že tvoøí divy, vyslyší ty, kdož
obìti pøinesou a uzdravuje nemocné.
Ve svém projevu na høišti v Trnávce jsem vysazené lípì popøála:
„Dnes vysazené lípì pøeji, ať je symbolem ochrany, pomoci a lásky, ať provoní okolí a
její budoucí koruna je nejen ku kráse, ale i k vlídnému stínu, který vás vždy ochrání. Ať je
symbolem pøátelství mezi našimi obcemi.“
Michaela Matoušková, starostka
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ŘEČANY NAD LABEM BUDOU MÍT SVOU „UNIVERZITU“
Ano, ètete správnì. Pojïte studovat Virtuální Univerzitu tøetího vìku, jejíž konzultaèní støedisko - tedy místo výuky bude v novì postaveném Komunitním domì pro seniory v Øeèanech
nad Labem.
Vítáni jsou všichni senioøi,
kteøí budou mít zájem - místo
jejich bydlištì není rozhodující vítáme i seniory z okolních obcí
Snažíme se o prodloužení aktivního života našich seniorù a i
ve tøetí etapì života - seniorském
vìku, je možné studovat. Je to
dobrá pøíležitost nového poznání,
setkávání, zábavy a také navozování nových pøátelství.
S Èeskou zemìdìlskou univerzitou - Provoznì ekonomickou fakultou, pøipravujeme u nás v
obci konzultaèní støedisko Virtuální Univerzity tøetího vìku (VU3V). Studium je dobrovolné
a lze ho pøerušit kdykoli bìhem semestru èi pøed novým semestrem a po èase se k novým
kurzùm opìt vrátit.
Po absolvování 6 semestrù se zúèastníte reálné promoce v aule pod vedením domovské
Èeské zemìdìlské univerzity v Praze a obdržíte „Osvìdèení o absolutoriu U3V“. Zažijete tak
neopakovatelný, naplòující pocit a uznání za svùj aktivní rozvoj. Budete živým dùkazem a pøíkladem toho, že seniorský vìk je tím pravým èasem obohatit sám sebe, nìco nového se nauèit
a mít z toho radost. Pyšní na své babièky a dìdy budou právem všichni pøíbuzní.
Nabídka kurzù je opravdu velká, napø: cestování, èeské dìjiny a jejich souvislosti, èínská
medicína v naší zahrádce, etika jako východisko z krize spoleènosti, Evropské kulturní hodnoty, genealogie (studium pøedkù), historie a souèasnost èeské myslivosti, lesnictví, lidské
zdraví, osobní finance, pìstování a využití jedlých hub, vèelaøský rok a mnohé další kurzy,
které vám rádi pøedstavíme.
„Studenti“ se setkávají 1x za 14 dní a èas i den si urèí po vzájemné dohodì. I výbìr kurzù,
které absolvují bìhem semestrù je na jejich volbì a vzájemné dohodì - tedy ušit pøímo jim na
míru. Závìreèné testy si mohou kdykoliv vyzkoušet a tak se nemusí bát neúspìchu.
Máte-li chuť a zájem, neváhejte nám napsat buï e-mailem na: starosta@recanynadlabem.
cz nebo pøijïte osobnì na Obecní úøad a my vás pøihlásíme.
Tìšíme se na vás
Michaela Matoušková, starostka
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ŠETŘENÍ VODOU A RIZIKO POŽÁRŮ
Dnes by možná princezna Maruška nenabídla svému otci jako to nejvzácnìjší sùl, ale
dala by pøednost vodì. A možná by ji za tuto volbu nevyhnal, vždyť mnohde již zaèíná mít
cenu zlata. I u nás je na èase si jí mnohem více vážit.
Klimatické zmìny i nešetrné zásahy do krajiny zpùsobují, že dostatek vody pøestává být
samozøejmostí. Naštìstí u nás stále ještì platí, že otoèíme kohoutek a teèe pitná voda.
Pøitom právì ona tvoøí jen tøi procenta svìtových zásob.
Kapka ke kapce
Každý z nás si natoèí dennì z kohoutku v prùmìru asi sto litrù pitné vody, z nichž jen
pouhá dvì procenta využije k pití nebo vaøení. Pitnou vodou splachujeme, zaléváme zahradu,
zbyteènì plýtváme… Nemyslíme na to, že naše jednání je kapkou v moøi, na které však v
souètu hodnì záleží.
Nádrž na dešťovou vodu k zalévání by nemìla scházet na žádné zahradì. Pro bìžné
zalévání staèí nadzemní zásobník, lépe však poslouží podzemní nádrž. Pokud je uložena dostateènì hluboko, nebude v ní voda zamrzat, ani se nebudou rozšiøovat mikroorganismy.
Dešťovou vodu mùžeme využívat i jako užitkovou, v tom pøípadì jsou nutné dva oddìlené
rozvody vody. Je tøeba pohlídat, aby se obì vody v rozvodech nemísily.
Využívat mùžeme i tzv. šedou vodu, tedy ménì zneèištìnou vodu otékající zejména z koupelen. Po úpravì ji mùžeme opìt využít jako vodu provozní pro splachování záchodù, úklid a
zalévání zahrad. Metod pro úpravu a èištìní tìchto odpadních vod je dnes celá øada.
Suchá období budou èastìjší
Pøedpokládá se, že v pøíštích letech bude èetnost a délka suchých období ještì narùstat.
S vyššími teplotami bude ovšem narùstat také bouøková èinnost. Bouøky meteorologové zaznamenávají dokonce už i v zimì. Voda, která by mìla zùstat v krajinì, naopak odplavuje
úrodnou zem.
Se suchem stoupá riziko požárù
Díky suchu se v posledních letech a letos tomu nebude jinak, potýkáme také se zvýšeným
výskytem požárù. Staèí odhozený nedopalek cigarety, nebo i obyèejný sklenìný støep, který je
schopen zapálit celé pole èi les. Také rozdìlávání ohníèkù v pøírodì v dobì sucha není vhodný
nápad. Pøi své èinnosti tedy musíme více než kdy jindy pøemýšlet o tom, zda svým jednáním
nemùžeme požár neúmyslnì založit.
Berte prosím v dobì nadcházejícího léta ohled i na tuto problematiku a snažte se myslet
na životní prostøedí, aby se nám ještì více nezhoršovalo.
Michaela Matoušková, starostka
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DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE...
Díky vám, obèanùm Øeèan a Labìtína jsme pøispìli ke zlepšení životního prostøedí a snížení „uhlíkové stopy“. V roce 2016 jsme vytøídili celkem 73,972 tun odpadu, který šel do dalšího
zpracování. Toto množství pøedstavuje úsporu energie 1 869 082 MJ.
Pøidejte se i vy, kdo ještì netøídíte, ať jsme v roce 2017 ještì lepší :)
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MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
V ŘEČANECH NAD LABEM DNE 4. 6. 2017
V nedìli 4. 6. 2017 se konala v naší obci oslava Mezinárodního dne dìtí. Akci zajišťovaly
složky T. J Sokol, rybáøi, fotbalisté a hasièi. Pro dìti pøipravili rùzné soutìže. I když poèasí již
bìhem dopoledne strašilo deštìm se nakonec umoudøilo a oslavy naplno vypukly ve 14.00
hodin na školním høišti u Základní školy. Hudbu a obèerstvení zajišťoval Ing. Ivan Kalousek,
starosta T. J. Sokol. Soutìžilo se v hodu míèkem na cíl, házelo se holínkou do kruhu, pøenášely
se míèky na pálce stolního tenisu, støílelo se z praku. Strach z výšky pøekonávaly dìti na malém lanovém centru, kde dokazovaly svoji sílu a obratnost. Tyto soutìže zajišťovala T. J. Sokol.
Rybáøi si pøipravili malý rybolov. Dìti chytaly rybky pomocí magnetek umístìných na rybách a na rybáøském prutu.
Fotbalisté si pøipravili kuželovou dráhu, v které dìti vedly míè, pøeskakovaly pøekážky a
házely kroužky na stojany.
Hasièi silným proudem vody z hasièského auta uèili dìti porážet plastové lahve s vodou.
Pøijela také výtvarnice, která dìtem vytváøela na oblièeji, rukách krásné barevné motivy.
Každé dítì po splnìní úkolu obdrželo sladkosti a malé pitíèko. Celé odpoledne by pokraèovalo jistì déle, ale poèasí opìt ukázalo svou tváø a pøihnal se déšť, který oslavy pøekazil a
ukonèil. I pøes tuto nepøízeò se oslavy Mezinárodního dne vydaøily, což ukázal i docela velký
poèet našich malých obèanù. Pøišlo i nìkolik dìtí ze sousední Trnávky.
Za T. J. Sokol Eva Kalousková
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VÝSLEDKY HODNOCENÍ ZÁKLADNÍ
A MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŘEČANECH NAD LABEM
Na základì provedeného dotazníkového šetøení, které bylo k dispozici pøes vánoèní
svátky až do ledna letošního roku a následnì jeho výsledky projednávalo zastupitelstvo obce,
vám níže poskytujeme informace o výsledku šetøení. Odkaz na dotazník byl poskytnut rodièùm dìtí navštìvujících ZŠ a MŠ a dále byl zveøejnìn na webových a fcb stránkách obce.
Dotazník vyplnilo celkem 53 respondentù, což bylo zhodnoceno jako velmi malý
podíl na celkovém poètu žákù. V úvahu tedy musíme brát fakt, že jsme ani doposud nezjistili
názor všech rodièù na chod ZŠ a MŠ, lze se avšak domnívat, že ti, kteøí nevyplnili dotazník,
mohou být spokojeni.
53 hlasujících respondentù pak odpovìdìlo na otázky takto:
Kvalita výuky ve škole

Jak byste hodnotili pøístup pedagogù k dìtem

Víte, jaké zájmové
kroužky škola nabízí?

14
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Pokud Vaše dítì navštìvuje zájmový kroužek, vyhovuje mu?

Øešili jste se školou nìjaké problémy Vašeho dítìte?
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Pokud jste problém øešili, byli jste spokojeni s výsledkem takového øízení?

Jak byste hodnotili spolupráci školy s rodièovskou veøejností?

Jak jste spokojeni s kvalitou jídla ve školní jídelnì?

16
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Z výše uvedených odpovìdí i dalších odpovìdí na rozepisovací otázky bylo patrné, že
hodnocení je pozitivní. Protože je ale tøeba se neustále zlepšovat, byly výsledky dotazníku s
panem øeditelem podrobnì rozebrány, neboť napø. v rozepisovacích otázkách byly uvádìny
pøímé problémy èi návrhy na inovace. V globálu se jednalo pouze o jednotky respondentù,
kteøí se více názorovì vyhranili, avšak neuvedli kontakt, a tak nebylo možné jim v jejich situaci
jakkoliv pomoci.
- Placení stravného a dalších poplatkù bankovním pøevodem
Jako nejvìtší a nejèastìjší problém se vyskytovala nemožnost platby bankovním pøevodem
a malý pøehled nad stravovacím režimem žákù. Z tìchto dùvodù zastupitelstvo obce v dohodì s panem øeditelem a vedoucím jídelny odsouhlasilo poøízení automatického stravovacího
systému, díky kterému bude dána možnost platit poplatky a stravné bankovním úètem na
osobní úèet žáka. Kdo by chtìl i nadále platit v hotovosti, bude mu to umožnìno. Rodièùm
bude dán pøístupový kód na internetový portál, kde budou moci sledovat jídelnièek a docházku dítìte na obìdy, dále budou moci odhlašovat a objednávat obìdy on-line a zároveò uvidí,
kolik mají na svém osobním úètu penìžních prostøedkù na vydání obìdù. Dìti si zakoupí
za 30 Kè èip, který jim bude sloužit celou školní docházku jako prostøedek pro automatický
odeèet obìdù pøi jejich vyzvednutí. Pan øeditel bude žáky a rodièe pøed koncem školního roku
informovat o této zmìnì, která nastane od nového školního roku 2017/2018.
- Doba uzavøení mateøské školky v dobì letních prázdnin
Již ménì zmiòovaný, avšak jako podstatný vzešel problém s dobou uzavøení MŠ v dobì
letních prázdnin. Bohužel z dùvodu legislativy, kdy si pedagogové musí vybrat dovolenou, k
uzavøení MŠ dojít musí. V té dobì se také každý rok dìlá základní údržba školky a pøípadné
opravy. Napøíklad v letošním roce bude pro dìti pøipraveno nové multifunkèní dopravní høištì
a dopadová plocha pod skluzavkou, které je nutné pokládat o prázdninách, aby nedošlo k jejímu poškození po aplikaci. Abychom ale našim rodièùm vyšli vstøíc, budeme schopni zajistit
„pøevzetí“ dìtí v dobì této uzávìry do jiné školky. Pro letošní prázdniny tak bylo domluveno
se školkou v Pøelouèi. Do 14. 6. mìli rodièe, kteøí by o toto umístìní mìli zájem, možnost dítì
pøihlásit. Vzhledem k legislativnímu procesu musí totiž pøi „pøedání“ dítìte do jiné školky dojít
k øádnému pøijetí, a tedy zde platí lhùty pro pøijetí jako v bìžném školním roce a není možné
tak èinit na poslední chvíli. Pro letošní rok i pøes možnost, která byla rodièùm dána, nebyla
využita. V pøíštím roce tak bude opìt nabídnuto a v pøípadì zájmu umístìní dítìte zaøídíme.
- Zájmové aktivity
Z dotazníku také vyplynulo, že nìkolika respondentùm chybí povìdomí o zájmových aktivitách, které škola nabízí. Zájmové kroužky jsou vždy zveøejnìny na webových stránkách
školy. Uvádíme zde zájmové aktivity, kterých mohly být dìti pøítomny: Keramický kroužek,
Taneèní kroužek, Nìmecký jazyk hrou, Míèové hry, Florbal, Dovedné ruce, Taneènì-pohybový
kroužek, Nìmèina pro malíèky, Angliètina pro malíèky, Angliètina hrou pro 2. tøídu, Funny
English, Pìvecký sbor pro 1. stupeò, Pìvecký sbor – hlasová pøíprava, Logopedické chvilky,
TANDEM TEAM, Sportík, Háèkování.
Všechny pøipomínky byly projednány s vedením školy. Mnohé se ukázaly jako neopodstatnìné. Pokud nìjaké problémy nastaly, jsou spíše ojedinìlého charakteru v øádu 1 – 4 osob z
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celého dotazníkového šetøení. Je nutné taktéž podotknout, že byly vyjádøeny i pozitivní ohlasy
k práci pedagogù a jídelny, což nás potìšilo.
V pøípadì potøeby cokoliv øešit ve vìci základní èi mateøské školy, se neváhejte obrátit na
pana øeditele osobnì. Také obec je vám i nadále nápomocna, avšak spousta vìcí je v kompetenci øeditele školy a obec jako zøizovatel do ní má zasahovat jen v nejnutnìjších pøípadech.
Dìkujeme všem zapojeným do dotazníkového šetøení, které pøineslo i podstatné inovace,
které snad budou ku prospìchu nám všem zúèastnìným.
Michaela Matoušková, starostka; Tomáš Zemánek, øeditel ZŠ a MŠ

18

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

zpravodaj_cerven_2017.indd 118

21.6.2017 10:49:29

JARNÍ KNIHOVNA ŘEČANY NAD LABEM
Ve ètvrtek 2. bøezna navštívilo knihovnu jedno oddìlení školní družiny. Dìti se zúèastnily
programu Duhové pohádky. Program je založen na stejnojmenné knize. Ta vypráví o kouzelné
zahradì, ve které jsou z poèátku kvìtiny a neživé vìci, ale díky sluníèku, které se už na to
nemùže dívat, se z ní postupnì stane zahrada, jak má být. Na konci je plná barev, zvíøat, dùvìry, soucitu, legrace a lásky. Druhé oddìlení školní družiny se stejného programu zúèastnilo
na konci bøezna. Všechny dìti dostaly na památku nìkterou z básnièek obsažených v knize.
V polovinì bøezna probìhl program o panu spisovateli Václavu Ètvrtkovi a jeho knihách.
Program byl pøipraven pro 2. tøídu a z kapacitních dùvodù se konal v základní škole. S dìtmi
jsme si vyprávìli o osobì pana spisovatele, jeho životì, knihách a pohádkových postavièkách,
které v nich vytvoøil. Dìti pøiøazovali názvy pohádek k obrázkùm, luštily pomíchaná písmena
v názvech stromù a jejich plodù. Také jsme si pøeèetli pøíbìh o loupežníku Buráskovi z knihy
o Makové panence a motýlu Emanuelovi. Protože jednou z nejznámìjších Ètvrtkových postav
je švec Rumcajs, dìtem bylo pøiblíženo povolání ševce. Ukazovali jsme si ševcovské náøadí na
obrázcích, vyprávìli jsme si o tom, jak se dìlá bota a dìti si na šablonì zmìøily velikost nohou.
Nakonec dìti dostaly pracovní listy na zopakování.
V pondìlí 20. bøezna se pøišly do knihovny podívat prvòáèci na program v rámci projektu
Už jsem ètenáø – Knížka pro prvòáèka. První setkání probìhlo v duchu seznámení s knihovnou
i když mnohé dìti ji už dobøe znají. Øíkali jsme si, jak jsou knížky rozdìlené, jak se s nimi
správnì zachází a èetli jsme pohádky. Nakonec se dìti mohly samy podívat právì na tu knížku,
která se jim líbila.
Na samém konci bøezna, jeden páteèní veèer knihovna ožila, protože se konala Noc s
Andersenem. Pohádková noc zaèala návštìvou pana spisovatele Hanse Christiana Andersena,
se kterým si dìti povídaly o jeho životì a pøíbìzích, které napsal. Potom se dìti rozdìlily do
skupin a vyplòovaly si kvíz o Ètyølístku. Fenomén èasopisu Ètyølístek byl totiž dalším tématem
pro tento veèer. Na motivy pøíbìhu Poklad kapitána Kida byla uspoøádána velká a nároèná
cesta za pokladem, která vedla celou knihovnou a konèila na chodbì obecního úøadu. Všechny
dìti ji úspìšnì absolvovaly, poklad byl nalezen a spravedlivì rozdìlen mezi úèastníky veèera.
Mimo jiné obsahoval i nové èíslo èasopisu Ètyølístek, které bylo vytvoøeno speciálnì pro Noc s
Andersenem a neslo název Noc v knihovnì.
Následovala strašidelná stezka, na kterou jsme se spoleènì vydali na školní høištì. U jednotlivých strašidel dìti plnily rùzné úkoly a strašidla se jim za to podepsala na kartièku. To
už se veèer nachýlil a tak jsme si po návratu do knihovny pøeèetli Andersenovy pohádky i
strašidelné pøíbìhy na dobrou noc. Z kapacitních dùvodù jsme se uložily ke spánku v zasedací
místnosti obecního úøadu a postupnì jsme usínaly. Ráno po snídani si dìti vytvoøily dekoraci
pro blížící se Velikonoce, následovalo hledání rozdílù na témìø stejných obrázcích postavièek
ze Ètyølístku a pak už se dìti rozešly s rodièi domù. Obecní knihovna dìkuje za spolupráci
základní škole, rodièùm a dobrovolníkùm.
Ve støedu 12. dubna se v knihovnì konalo druhé setkání prvòáèkù v rámci projektu Už
jsem ètenáø – Knížka pro prvòáèka. Povídaly jsme si o básnièkách, písnièkách, hádankách,
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koledách a všem co se rýmuje, vysvìtlily jsme si, co je to vlastnì rým a dìti si zkusily nìjaké
vytvoøit. Prozkoumali jsme, které básnièky a øíkanky se hodí spíše pro nejmenší dìti a které
pro vìtší. Zahrály jsme si divadlo na motivy øíkanky Dìdek øepu zasadil od Františka Hrubína.
Nakonec se šly dìti podívat co je v knihovnì nového.
Dne 19. dubna se do knihovny pøišly podívat dìti z obou oddìlení zdejší školky. Dìti se
nejdøíve s knihovnou seznámily, povídali jsme si o tom, jak se správnì s knížkou zachází a potom už pro nì byl pøipraven program Husa Líza na motivy stejnojmenné knihy Petra Horáèka.
Vyprávìly jsme si pøíbìh husy, která chtìla být nìkým jiným, napøíklad si pøála skákat jako
klokan, mít velký zobák jako tukan nebo cákat vodu jako slon. Ale když zkusila zaøvat jako lev,
najednou pochopila, že je dobré být stejná jako ostatní. I když ne vždycky. Dìti pøedvádìly
všechny zvíøátka a potom zkusily seøadit dìj pøíbìhu podle obrázkù, jak šly za sebou. Poutavý
pøíbìh a nádherné ilustrace dìti bavily a nadšenì tak pozdìji ve školce plnily úkol namalovat
husu Lízu. Jejich krásné obrázky jsou ke shlédnutí v knihovnì.
Ve støedu 10. kvìtna se konal program pro Klub dùchodcù Øeèany nad Labem. Tentokrát
jsme si povídali o zámku Mnichovo Hradištì, pùvodu názvu, minulosti zámku a jeho vybavení.
Mìli jsme k dispozici papírový model zámku a byly promítány fotografie interiéru i exteriéru
na dataprojektoru zapùjèenému obecním úøadem, kterému tímto knihovna dìkuje.
Ve spolupráci s Klubem žen Labìtín, knihovna uspoøádala besedu s paní Ing. Lenkou
Gotthardovou, CSc. na téma Lata Brandisová a Velká pardubická: 80. výroèí vítìzství první
ženy ve Velké pardubické. Beseda se konala v Labìtínì v bývalé prodejnì smíšeného zboží.
Dozvìdìli jsme se nové informace o životì Laty Brandisové, závodech i dobì, ve které žila.
Povídání bylo doplnìno promítáním na dataprojektoru, který byl laskavì zapùjèen obecním
úøadem.
Na konci mìsíce, 31. kvìtna, pøišly dìti z 1. tøíd do knihovny splnit 3. úkol od Rytíøe všech
písmenek, a tím bylo ètení. Každý si pøinesl oblíbenou knížku a kousek z ní pøeèetl nahlas.
Všichni úkol výbornì zvládli a tak mohli být následnì pasováni na ètenáøe od Královny knížek
a Rytíøe všech písmenek. Slavnostní pasování probíhalo v obøadní síni a zúèastnili se ho i zástupci obecního úøadu. Za splnìní všech obtížných úkolù dìti obdržely knížku, která je urèená
speciálnì pro prvòáèky, dále pexeso a diplom.
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Zveme nové i stálé ètenáøe k návštìvì
Jsou pro vás pøipraveny tyto novinky.
beletrie pro dospìlé:
COBEN, H. Cizinec. – detektivka
DEAVER, J. Hodináø. - detektivka
FUKS, L. Pan Theodor Mundstock. – román z II. svìtové války
HARAN, E. Místo na slunci. – román z prostøedí Austrálie
HARASIMOVÁ, M. Mrazivé hry. – román pro ženy
CHRISTIE, A. 18 oøíškù k rozlousknutí. – klasické detektivní pøíbìhy
JAKOUBKOVÁ, A. Chytrá žena pro manžela pøes plot skoèí. – román pro ženy
JEŽKOVÁ, B. Pes a boží mlýny. – èeská detektivka
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, T. Nikdy. – román pro ženy
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, T. Pozlátko. – román pro ženy
KEPLER, L. Hypnotizér. – švédská detektivka
KEPLER, L. Paganiniho smlouva. – švédská detektivka
KEPLER, L. Playground. – mysteriózní thriller
KLEYPAS, L. Duhová ulice. – dva romány pro ženy v jedné knize
MACLEANOVÁ, S. Seznam skandálních snù. – historický román pro ženy
MATTHEWSOVÁ, C. Letní snìní. – román pro ženy
MARBOE, M. Utrpení docenta H. – humorné povídky
MONYOVÁ, S. Osud mì má rád. – román pro ženy
MOYESOVÁ, J. Dívka, jíž jsi tu zanechal. – román pro ženy
MOYESOVÁ, J. Život po tobì. – pokraèování románu Než jsem tì poznala
MOYESOVÁ, J. Poslední dopis od tvé lásky. – román pro ženy
STEVENSON, R. L. Podivný pøípad doktora Jekylla a pana Hyda. - horor
ŠABACH, P. Obèanský prùkaz. – spoleèenský román ze 70. let
WHITTON, H. Kdo chce zabít Jane Eyrovou? – detektivka
nauèná literatura
JAN, L. Václav II.: král na støíbrném trùnu. – o pøedposledním pøemyslovském králi
a jeho dobì
LAMSCHOVÁ, P. – HAVLÍÈEK, P. Jde to i bez pšenice. – moderní kuchaøka
beletrie pro dìti a mládež od 10 do 15 let
ÈERNÁ, O. Klárka a 11 babièek. – dobrodružný pøíbìh
GLÄSEROVÁ, M. Strážci pøíbìhù. – dobrodružný fantasy pøíbìh
PICOULTOVÁ, J. Láska mezi písmenky. – dobrodružný fantasy pøíbìh
SELLBERGOVÁ, A. Konì v ohrožení. – dobrodružný pøíbìh
WALLIAMS, D. Babièka drsòaèka. – humorný pøíbìh
beletrie pro dìti od 6 do 8 let
BUTLER, D. H. Strašidelná knihovna. – dobrodružný pøíbìh
GOSCINNY, R. Nové Mikulášovy patálie. – humorný pøíbìh
LAMKOVÁ, H. 4 cestovatelské pøíbìhy Ètyølístku. - komiks
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MÍKOVÁ, M. Žvejkaèky. – neobvyklé básnièky pro dìti
MONGREDIEN, S. Našlo se koťátko! – dobrodružný pøíbìh
ŠRÁMKOVÁ, J. Zuza v zahradách. – dobrodružný pøíbìh
WEINIGER, R. Eliášovy pøíbìhy na zemi, nebi a na moøi. – výbìr z køesťanských, židovských
a muslimských legend o proroku Eliášovy
nauèná literatura pro dìti
ÈERNÁ, O. To je Praha. – populárnì-nauèný prùvodce
DVOØÁK, J. Havìtník. – populárnì-nauèná kniha nejen o hmyzu
Èasopisy
V letošním roce nabízíme nová i starší èísla tìchto periodik:
pro dospìlé:
Burda Style – šití, pletení, Moje zemì – cestování po ÈR, F.O.O.D. – jídlo a recepty, Pìkné
bydlení – vybavení bytù, domù a zahrad, Home – o bydlení v bytì, domì, vybavení zahrad,
Receptáø – zahrádkáøství, jídlo, ruèní práce, známé osobnosti, Naše krásná zahrada – pìstování rostlin, Kreativ (Praktická a moderní žena) – dekorace interiérù, ruèní práce, Veèery pod
lampou, Zlatá rùže, Zámecké lásky – sešitové romány, Rodièe – pro rodièe o dìtech, Moje
psychologie – lifestylový èasopis o pocitech vašich i ostatních lidí, Vltava – pro posluchaèe
stanice Èeský rozhlas Vltava
loòská a starší vydání èasopisù:
pro dospìlé:
Verena - pletení, Burda kreativní pletení, Motocykl – pro muže, Computer – o poèítaèích,
Chip – novinky v poèítaèovém svìtì, Maminka – o dìtech pro rodièe, Pøíroda – èlánky a
fotografie z rùzných koutù svìta, National Geographic – èlánky a fotografie o pøírodì, Pøísnì
tajné – literatura faktu o historických i nedávných událostech, 5x krimi Stalo se – pøíbìhy podle skuteèných kriminálních pøípadù, d-Test – testy spotøebitelských zaøízení, Dieta – zdravý
životní styl, Krimi Jedním dechem – kriminální pøípady podle skuteèných událostí z èeského
prostøedí, Historická èervená knihovna – pøíbìhy lásky známých osobností, Živá historie – populárnì nauèný èasopis o èeských i svìtových dìjinách
pro dìti:
Auta – pøíhody Bleska McQeena a jeho kamarádù, Mateøídouška – od 7 let, Ètyølístek –
známý èeský komiks, Kaèer Donald - komiks, Méïa Pusík – od 3 let, ABC – o modeláøství,
rekordech a zajímavostech, Bravo – pro mládež, Bravo Girl – pro mládež, Konì a høíbata –
svìt koní, Tom a Jerry - komiks
Knihovna je pro vás otevøena:
Po: 15:00 – 19:00
St: 15:00 – 19:00
Èt: 7:00 – 12:00
Pá: 7:00 – 12:00
tel.: 466 932 693
e-mail: knihovna@recanynadlabem.cz
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Ètenáøi i neètenáøi mohou v knihovnì pøispívat do sbírky plastových víèek od PET lahví.
Finanèní výtìžek z recyklace tìchto víèek je urèen na podporu léèby malé Lucinky Procházkové, která trpí dìtskou mozkovou obrnou – triparézou.
Za pøispìní do sbírky víèek dìkujeme.
Obecní knihovna pøeje všem ètenáøùm krásné léto.
Mgr. Šandová Kateøina, knihovnice
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DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V ŘEČANECH N/L
Jako každý rok, místní organizace ÈRS Øeèany nad Labem poøádala dìtské rybáøské závody. Ty se uskuteènily dne 22.4.2017 na rybníce Houšovci. Pøes nepøízeò poèasí se závodù
zúèastnilo 13 mladých rybáøù a rybáøek. Všichni dohromady ulovili 8 kaprù o celkové délce
390 cm a 1 candáta 65 cm. Nejúspìšnìjší lovec vytáhl z vody dva kapry, kteøí dohromady
mìøili 108 cm. Bodoval se každý ulovený centimetr ušlechtilých ryb.
Pro rybáøky a rybáøe byly pøichystány poháry a krásné ceny jako pruty, navijáky, podbìráky,
židlièky a jiné vybavení, které si všichni rozdìlili
po seètení bodù a urèení poøadí.
Závody jsou již za námi. Doufáme, že pøíští roèník bude neménì úspìšný a pøiláká více
mladých závodníkù. Tøeba i mladé závodníky
okolních obcí.
MO ÈRS Øeèany nad Labem by prostøednictvím tohoto èlánku chtìla podìkovat všem za
poskytnuté dary a propagaèní materiály, které
jsme mohli pøerozdìlit mezi závodníky.
Petrùv zdar!
Ing. Ondøej Sýkora

RYBÁŘI NA DĚTSKÉM DNI V ŘEČANECH N/L
I v letošním roce mìli rybáøi své zástupce na
dìtském dni, který se uskuteènil 4.6.2017 na školním høišti.
Tradiènì si dìti zachytaly ryby na sucho. Na
„vodní hladinì“ plavaly ruènì malované vystøíhané ryby. Ty se z vody chytaly pomocí magnetu.
V dalším úkolu si mohly vyzkoušet dovednosti v
zaháknutí pitíèka na rybáøský „hák“. Mimo to se
na letošní den pøipravily i vystøihovánky ryb, které
si pak dìti mohly vymalovat. Soutìžící se aktivnì
zapojili do her a byli odmìnìni dobrotami.
Na závìr dne se, ale pøihnala prùtrž mraèen
a vítr, který dìti rozehnal domù. I pøes to se vše
vydaøilo a soutìžící si pøišli na své, nejen u našeho
rybáøského koutku.
Ing. Ondøej Sýkora
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M

zpravodaj_cerven_2017.indd 125

25

21.6.2017 10:49:33

RYBÁŘSKÝ ZPRAVODAJ MO ŘEČANY
Snažíme se zlepšovat a dostávat aktuální informace k našim èlenùm i jiným zvídavým lidem jak prostøednictvím vývìsky u hlavní køižovatky v Øeèanech nad Labem, tak i prostøednictvím internetu. A to pøímo na facebooku, kde máme zøízenu stránku: https://www.facebook.
com/crsmorecanynadlabem/
Pøijïte nás navštívit a prohlédnìte si fotogalerii nebo si pøeètìte aktuální informace.

Ing. Ondøej Sýkora
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL
Nìco málo z historie stavìní májky v Øeèanech nad Labem.
Musíme se vrátit do našich mladých let.
Májka se v naší obci stavìla v 60. letech
ve spolupráci hasièù a mládeže. Akce byla
spojena s prùvodem mládeže a vyvádìním
svobodných dívek z domu. Dívky dostávaly
mladé bøízky, které si ozdobily pentlemi a
stuhami a stavìly se u vrat do dvora. Prùvod konèil u hostince u Koblihù, kde stála
máj, pod kterou páry zatanèily. Potom se
pøesunuly do hostince, kde se konala zábava. Takto se prùvod poøádal naposledy v
roce 1967. Máj se kácela poslední kvìtnový
den a byla vydražena.
Tradice byla obnovena manžely Štìpánkou a Jaroslavem Kalouskovými, kdy se ke
stavbì májky pøidalo tanèení Èeské besedy,
kterou manželé s mládeží nacvièili v roce
1973 a 1985..
Tato akce se na delší dobu odmlèela a
Èeská beseda se tanèila v roce 1991 a máj
se stavìla na školním høišti. Po obnovení T.
J. Sokol pøešla tato èinnost pod jejich režii.
V roce 2004 se máj opìt stavìla na školním
høišti a tanèila se Èeská beseda. Po další
asi dva roky se máj stavìla v areálu starého fotbalového høištì a od této doby se
máj staví pravidelnì každý rok 30. dubna.
Èeská beseda se naposledy tanèila v roce
2014. Døíve mládenci soutìžili, kdo vyleze
na májku a z vršku máje odnese stuhu nebo
láhev dobrého pití, èi vìnec buøtù. Za naší
éry se to podaøilo jen jednou a to mladému
Miloši Balintovi.
Po roce 2004 poøádal T. J. Sokol pravidelnì tradièní prùvod malých èarodìjnic a èarodìjù, který vycházel od Obecního úøadu a
konèil v areálu starého fotbalového høištì. Na parketu a na høišti probíhaly soutìže malých
úèastníkù. Veèery patøily dospìlým.
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Èarodìjná noc – koøeny tohoto zvyku pocházejí ze støedovìku, kdy se vìøilo, že zlé a neèisté síly bývají mocnìjší právì v tuto noc. Symbolem tìchto sil byl ïábel, který prostøednictvím
svých pomocníkù èarodìjù a èarodìjnic škodil lidem. Na ochranu pøed èarodìjnicemi se na
vyvýšených místech za vsí pálily ohnì. Postupnì se z tohoto zvyku vyvinul jiný – tedy „pálení
èarodìjnic“.
Letošní postavení májky bylo opìt v režii T. J. Sokol a to nìkolika dospìlých a školní mládeže. Stavìlo se ruènì za pomoci ženkrutù a provazù. Velký dík patøí nestorovi této akce panu
Jaroslavu Kalouskovi st., který pomalu zacvièuje mladší.
Máj se stavìla po nároèné pøípravì, tj. vyhloubení hluboké jámy, oèištìní kmene atd. Smrk,
který letos mìøí 24 m, vyrostl v polesí Kladruby nad Labem.
V podveèer se opìt vydal prùvod malých èarodìjnic a èarodìjù do areálu starého fotbalového høištì, kde opìt soutìžili. Soutìžilo celkem 98 dìtí. Po splnìní všech soutìžních úkolù
obdržely párek, který si opekly. Zároveò dostávaly drobný balíèek se sladkostmi. Závìrem se
dìti spolu s rodièi pøed zapálením velkého ohnì pøesunuly k rybmíku Houšovec a èekaly
na velký ohòostroj.
Hlídání májky si vzali za své cvièenci aikida. Májka se støeží celou noc, aby ji chlapci ze
sousedních obcí neskáceli a neodnesli, protože by to vsi pøineslo ostudu po celý pøíští rok.
Eva a Ivan Kalouskovi
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JARNÍ AKCE KLUBU ŽEN LABĚTÍN
Klub žen Labìtín uskuteènil dne 7. 5. 2017 poznávací zájezd na rokokový zámek Dobøíš.
Do souèasné podoby byl zámek pøestavìn v letech 1745 – 1765 a nyní je spravovaný potomkem rodu Colloredo-Mansfeld. Kromì vnitøního vybavení jsme si prohlédli i oranžérii a
francouzskou zahradu s fontánou. Odpoledne byla na programu návštìva barokního zámku
Jemništì, jeho anglická zahrada a zvìøinec. Celý areál je nyní v majetku rodiny Sternbergù.
Dne 15. 4. 2017 byl uspoøádán zájezd do pražského Hudebního divadla Karlín na muzikál
Èas rùží inspirovaný písnìmi Karla Gotta. Na krásný pøíbìh jsme vzpomínali a jímavé melodie
jsme si zpívali ještì po cestì domù. Na podzim chystáme další zájezd do divadla. O termínu
a repertoáru vás budeme informovat.
Na podzim plánujeme jednodenní zájezd na jižní Moravu spojenou s návštìvou vinného
sklípku a vinobraním.
Anna Šandová

NÁVŠTĚVA PRVŇÁKŮ V ZAHRADNICTVÍ
V kvìtnu jsme si vyjednali s paní Kenardžievovou návštìvu v místním zahradnictví.
Paní zahradnice pøipravila pracovní místa, hlínu, kvìtináèe a sazenice rajèat. Ukázala nám,
jak se sazenièky pøesazují do kvìtináèù a jak
upìchovat hlínu kolem. Potom už se dìti snažily samy. Byly trochu pøekvapené, že mají od
práce špinavé ruce, ale s radostí si nesly rajèe
domù. Slíbily, že budou sazenièku poctivì zalévat a až bude mít plody, pøinesou nám na
ochutnání.
Držíme palce!
M. Banková, M. Nováková
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CAMERA OBSCURA
Poslední dubnový ètvrtek jely dìti ze 3.B do Východoèeské galerie v Pardubicích. V krásném Domì U Jonáše, historickém symbolu Pardubic, se úèastnily výukového programu s
názvem Camera obscura.
Dìti si zpoèátku nedovedly pøedstavit, co vùbec pojem camera obscura znamená. Ale za
jedno dopoledne získaly pøedstavu o principu fungování tohoto vynálezu.
Jedná se vlastnì o zatemnìnou „schránku, bedýnku, místnost“ s otvorem na jedné stranì. Venkovní svìtlo, které projde otvorem, dopadne na konkrétní místo na starnì protilehlé.
Promítlo-li se na papír, dokázal malíø obraz obkreslit. Takto promítnutý obraz byl pùvodnì
pøevrácený, proto pozdìji zaèali umìlci využívat zrcadla.
Dìti zpoèátku nevìøily, že by takové zaøízení skuteènì mohlo fotografovat....ale pouze do
okamžiku, kdy se o tom samy pøesvìdèily.

Všichni dostali do rukou krabici od bot s odklápìcím výøezem na jedné stranì, která pøedstavovala cameru obscuru. V èerné komoøe pak pod vedením lektorky dìti umístily do krabic
fotografický papír a vyrazily na Pernštýnské námìstí. Zde položily krabice na pevný podklad,
otevøely „okýnka“ a èekaly 2,5 minuty, aby mohlo svìtlo osvítit fotografický papír.
Poté jsme se vrátili zpìt do èerné komory a fotografie vyvolali.
Dìti si vyzkoušely celý proces vyvolání fotografie, asi nejvíc byly nadšené, když bílý fotografický papír ponoøily do vývojky, kde se zaèal pomalu ukazovat obraz.
S paní lektorkou si následnì dìti vytvoøily ke vzniklým negativùm také pozitivy.
Zpátky do Øeèan jsme se vrátili bohatší o spoustu nových poznatkù a vùbec nám nevadilo,
že nás trochu potrápilo dubnové poèasí.
Veronika Danielová
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DEN ZEMĚ 2017
Oslavy Dne Zemì 2017
jsme naplánovali na 20. dubna. Poèasí nám již od rána
nepøálo, sluníèko vykukovalo
jen velmi opatrnì, foukal vítr
a teplomìr i v odpoledních
hodinách ukazoval pouze
5ºC. Nedali jsme se však nepøíznivým poèasím odradit
a program jsme pøesunuli z
venkovního areálu do tìlocvièny.
Po krátkém pøivítání nám
pøedvedli své umìní králíèci
ze Svinèan. Jejich skoky byly opravdu obdivuhodné. Dìtem se moc líbilo, že si mohly
vyzkoušet vedení králíèka pøes pøekážky
a na závìr se s roztomilými ušáky také trochu pomazlit. Sleèna Andrea Kratochvílová
nám kromì králíkù pøedvedla i své dva psí
kamarády, kteøí tanèili a dokonce si spolu s
dìtmi zacvièili.
Po programu jsme pøipravili pro úèastníky nìkolik soutìžních úkolù zamìøených na
zruènost, obratnost, postøeh i vìdomosti. Za
každý splnìný úkol získali soutìžící razítko
a s vyplnìnou hrací kartou pak mohli navštívit „Vetešárnu“ a vybrat si odmìnu.
Souèástí programu byly také dvì výtvarné dílnièky. V první si zájemci pod vedením
paní vychovatelky Andrlové mohli vyrobit
šneka. Ve druhé dílnièce se soutìžilo o nejhezèí obrázek králíèka.
I pøes nepøíznivé poèasí nás potìšila velká návštìvnost. Dìkujeme všem, kteøí pøispìli na
dobrovolné vstupné. Den se opravdu vydaøil!
J Andrlová, A Pušová
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DĚTSKÝ DEN
Ve ètvrtek 1.6. oslavili žáci 1.- 4. tøíd svùj Den dìtí v kinì Dìti se velice bavily, smály se,
ale také pøiznaly, že v závìru ukápla i slzièka. Pøelouè. Zde bylo na programu promítání filmu
Mimi šéf. Naštìstí vše dopadlo dobøe a z kina jsme již odcházeli s úsmìvem.
Po pøedstavení zamíøili prvòáèci s druháky na zmrzlinu a ostatní tøídy došly na krásné
dìtské høištì, kde se dìti vydovádìly pøed zpáteèní cestou vlakem do Øeèan.
Bylo to pøíjemné dopoledne.

Veronika Danielová

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA
V letošním školním roce se žáci prvních roèníkù zúèastnili projektu na podporu ètenáøské
gramotnosti Už jsem ètenáø – Knížka pro prvòáèka. Paní knihovnice z øeèanské knihovny, která
žáky do projektu pøihlásila, pøipravila pro prvòáky v období od prosince do kvìtna
2 návštìvy knihovny a 3 úkoly, které dìti následnì plnily.
1. úkol - namalovat obrázek z oblíbené knížky
2. úkol - napsat básnièku nebo písnièku, namalovat k ní obrázek
3. úkol - pøeèíst nahlas úryvek z oblíbené knížky
Odmìnou za úspìšné absolvování projektu byla knížka, pùvodní
èeská novinka spisovatele Martina
Šinkovského – Lapálie v Lampálii.
Slavnostní pasování prvòáèkù na
ètenáøe a pøedání knih probìhlo na
Obecním úøadì v Øeèanech nad Labem za úèasti paní knihovnice (Královny všech knížek), paní starostky
(Rytíøe všech písmenek) a rodièù i
prarodièù, kteøí pøišli své ratolesti
podpoøit.
M. Banková, M. Nováková
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SPORTOVNÍ TÝDEN V ORLICKÝCH HORÁCH
Dìti z 5. tøídy strávily týden od
8. 5. do 12. 5. 2017 sportovnì,
a to v Bartošovicích v Orlických
horách. Bìhem pobytu podnikly
výlet do mìsta Letohrad, kde navštívily Muzeum Øemesel a místní zámek. Zajímavá byla návštìva
Chránìné dílny v Bartošovicích,
která zamìstnává pøedevším lidi
s handicapem. Dìti si zde vyzkoušely tkaní, pøedení, zpracovávání
vlny, košíkáøství a výrobu z keramické hlíny. Každý den byly do
programu zaøazeny sportovní kolektivní hry a túry po okolí, napø. na Zemskou bránu.
K. Vohralíková

MYŠÁCI NA KRAJSKÉ PŘEHLÍDCE V CHRUDIMI
Školní pìvecký sbor Myšáci se i v letošním roce zúèastnil pìvecké soutìže Krajské pøehlídky školních pìveckých
sborù v Chrudimi. V naší
kategorii se zúèastnilo 7
sborù z Pardubického kraje. Naše výkony zhodnotili
odborníci muzikoložka Jaroslava Macková, sbormistr
sboru Louèòáèek Petr Lukáš
a sbormistr sboru Carmína
Rychnov nad Knìžnou Karel
Štrégl. Z Chrudimi si Myšáci odvezli krásné støíbrné
pásmo. Všechny písnièky sbor pøedvedl veøejnosti na Jarním koncertì v Základní škole v
Øeèanech dne 24.5. Zde zahrál i flétnový soubor z Chvaletic pod vedením pana uèitele Hartla.
M. Nováková, K. Vohralíková
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OKRESNÍ BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Dne 10. 4. probìhlo v DDM Delta v Pardubicích okresní kolo BiO kategorie D, tj. pro žáky 6.
a 7. tøíd a odpovídajících roèníkù víceletých gymnázií. Školní kola probìhla vìtšinou bìhem
února a bøezna na 12 školách Pardubického kraje. Pro postup do okresního kola musel soutìžící navíc vypracovat jeden ze 4 nabízených úkolù. Proto v okresním kole bylo zastoupeno
pouze 9 škol - 3 gymnázia a 6 ZŠ. Naši školu reprezentovala žákynì 7. tø. Barbora Chládková,
která soutìžila ještì s dalšími 19 žáky o dobré umístìní. Ze 20 soutìžících bylo 8 gymnazistù
a 12 žákù ZŠ. Barbora mìla nejlepší práci ze všech a z 10 možných bodù získala 9,5b. a to jí
dopomohlo k pìknému 12. místu v celkovém poøadí. Dokonce pøedbìhla i svou kamarádku z
Gymnázia Pøelouè. K dobrému umístìní blahopøejeme a vìøíme, že ve svém zájmu o pøírodu
vytrvá i nadále.
Dne 20. 4. 2017 se na stejném místì konalo okresní kolo Biologické olympiády – kateg.
C, tj. žákù 8. a 9. tøíd a odpovídajících roèníkù víceletých gymnázií. Z celkového poètu 24
pøihlášených soutìžících se zúèastnilo pouze 18, z nichž bylo 6 žákù gymnázií a 12 ze ZŠ. Naši
školu úspìšnì reprezentoval žák 8. tø. Jan Hubený, který skonèil na pìkném 6. místì. Nejlépe
ze všech úèastníkù obstál v testu teoretických vìdomostí – 74,5 b. A že lepší umístìní bylo
„ o fous“, o tom svìdèí minimální bodové rozdíly mezi 3. – 6. místem. Celkový poèet bodù u
tìchto soutìžících byl vždy o 0,5 bodu ménì než u pøedchozího. K výsledku blahopøejeme a
vìøíme, že ho to povzbudí do pøíštího roku. Vždyť pøedbìhl 2 gymnazisty z Pøelouèe!
Jana Záleská
Ve dnech 23. a 30. 5. 2017 probìhlo školní kolo pøírodovìdné poznávací soutìže. Soutìžilo celkem 48 žákù od 3. – 9. tøídy. Pøevažovali samozøejmì žáci z nižších roèníkù. Každá
tøída mìla daný poèet vy –braných živoèichù a rostlin, které bylo potøeba urèit. A zde jsou
jména nejlepších z každé tøídy: 3. tø. –Ema Žáková, 4.tø. – Nela Machková, 5.tø. – Petr Dubec,
6. tø. – Adéla Žáková, 7. tø. – Adéla Vaòková, 8. tø. – Jan Hubený, 9. tø. – Andrea Beranová.
Tito žáci a nìkteøí další vybraní nás budou reprezentovat v okresním kole 6.6. 2017 v DDM
Delta v Pardubicích.
Jana Záleská
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TŘETÍ A ČTVRTÁ TŘÍDA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ
Ve støedu 10.6. se pøed naší školou sešlo 50 dìtí z 3.A, 3.B a 4. tøídy, aby spoleènì vyrazily
na školu v pøírodì do Deštné v Orlických horách.
Pobyt i stravování jsme mìli zajištìné na chatì Jedlová, která leží v krásném prostøedí,
obklopená loukami a lesy, které vybízely k hrám, vycházkám i menším túrám.
Po pøíjezdu jsme se ubytovali do pøipravených pokojíèkù, dìti se vybalily a poprvé se
seznámily s prostory chaty. Posilnili jsme se dobrým jídlem a po obìdì jsme se ihned vydali
na první spoleèné objevování strašidel, kterých jsou Orlické hory plné. Naše kroky nás vedly
po stopách Kaèenky, vládkynì Orlických hor, která nám v prazvláštním kostele zanechala
první pergamen se vzkazem, jak se máme v jejich horách chovat. Putování za strašidly nás
provázelo celou školou v pøírodì a museli jsme najít ještì mnoho pergamenù s úkoly, kterým
jsme se postavili èelem.
Další dny jsme luštili strašidelné životopisy, hráli krabièkovanou, èekali nás šifrované zprávy, hledali jsme tajné vzkazy, vyrábìli strašidla i vzpomínkové medaile. Zpívali jsme u ohýnku
a spoustu legrace jsme si užili na nezapomenutelné „DISCO SHOW“, kterou pro dìti pøipravila
paní vychovatelka Andrlová. Šli jsme cestou za pokladem a navštívili jsme také muzeum v
Deštné.
Protože i sluníèko se na nás po celou dobu usmívalo, dny plné skotaèení a radovánek nám
utíkaly rychle jako voda.
Najednou nastala sobota 13. 5. a nás èekalo poslední ohlédnutí za uplynulými dny a závìreèné zhodnocení. Dìti získaly
odmìny nejen za nejlépe uklizené pokojíèky, ale také za to, jak
celou školu v pøírodì zvládly.
Na zpáteèní cestì jsme se ještì zastavili na krásném zámku
Èastolovice. Po zajímavé prohlídce jsme nasedli zpìt do autobusu a pøed námi byla poslední
zastávka – v Øeèanech, kde už se
na dìti tìšili jejich rodièe.
Školu v pøírodì jsme si všichni velice užili a na zážitky z ní
budeme ještì dlouho vzpomínat.
Veronika Danielová
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NA SKOK DO RENESANCE
V pátek 21. 4. 2017 se žáci 4. tøídy vydali do Východoèeské galerie v Pardubicích. Vše
zaèalo nepøíjemným ètyøicetiminutovým zpoždìním vlaku, ale program vše vylepšil.
Po pøíchodu do pracovny jsme se rozdìlili do 4 skupin a každá skupina se stala jedním
šlechtickým rodem. Název rodu a erb jsme odhalili prostøednictvím skládaèky. V krátkém
textu jsme se pak seznámili s jedním pøedstavitelem našeho rodu, zjistili jsme, èím se zabýval,
co dìlal, jak a kde žil. Na základì tìchto informací jsme si mohli odpovìdìt na otázku, jaký
byl renesanèní èlovìk.
Hlavní prvky stavební architektury z období renesance jsme si ukázali na domech pøímo z
Pernštýnského námìstí v Pardubicích a také na místním zámku. Na základì tìchto informací
jsme pak z kostek vytváøeli 3D model renesanèního domu.
Nezapomnìli jsme ani na módu v období renesance, seznámili jsme se s obleèením
pro muže i ženy. Ve skupinách jsme z odstøižkù látek vytvoøili vlastní model renesanèního
obleèení.
Za všechny úkoly získávaly rody od panovníka odmìnu v podobì mincí, podle toho, jak se
jim podaøilo úkol splnit. Èlenové vítìzné skupiny dostali sladkou odmìnu.
Byla to pøíjemná zábava, u které jsme se dovìdìli spoustu zajímavých vìcí.
A. Pušová
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AKTIVITY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU
Den naruby
Na konci bøezna žáci 9. tøídy
spoleènì se školním parlamentem
zorganizovali „Den naruby“. Tento
den žáci vyuèovali pod dohledem
uèitelù. Bylo to velmi nároèné, a
proto pøípravy na výuku probíhaly
již s týdenním pøedstihem. Nejdøíve
si žáci mezi sebou museli rozdìlit
jednotlivé pøedmìty a dozory, jako
sborovnu si zvolily školní kuchyòku.
Pøestože nervozita byla znát už pøed vyuèováním, postupnì mizela.
Svìdomité pøípravy se vyplatily. Celý den probìhl k velké spokojenosti žákù i „uèitelù“,
kteøí získali dobré zkušenosti a nezapomenutelný zážitek.
Sbírka pro Lucinku
V kvìtnu jsme obdrželi
dìkovný pozdrav od Lucinky
a její maminky.
Z dopisu citujeme:
„Na pøelomu ledna a
února letošního roku jsme
s mamkou absolvovaly díky
štìdrému daru od sponzora a
nadaèního fondu desetidenní
cvièení v rehabilitaèním centru Hájek, ve Šťáhlavech u
Plznì. Samozøejmì i korunky
získané za nasbíraná víèka
nám pomohly. Každá korunka se hodí a pomáhá mi vylepšit mùj zdravotní handicap, pøípadnì je využita na rehabilitaèní
pomùcky, èi jiné prostøedky, které mi pomáhají vyrovnat se s mým onemocnìním. Pevnì
vìøím, že mi pomùžete a budete dál sbírat víèka, která pomáhají.“
Máme velkou radost, že se Lucince daøí, ve sbìru budeme dále pokraèovat.
Dìkujeme všem, kteøí pøispívají.
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Návštìva ZOO
25. 5. 2017 jsme zorganizovali návštìvu ZOO v Praze. Využili jsme nabídku ZOO, která
zaslala všem sponzorùm, kteøí si adoptovali zvíøátko, volné vstupenky.
Naše první cesta vedla k Africkému domu k našemu zvíøátku – fenkovi ušatému.
Dále jsme pokraèovali s prohlídkou dle pøání dìtí. Velmi se nám líbil výcvik lachtanù. Výlet
se vydaøil, poèasí nám pøálo.
Tìšilo nás, že od naší poslední návštìvy pøed rokem se zde hodnì zmìnilo k lepšímu –
pøibyly nové stavby, informaèní i nauèné tabule, dìtská odpoèívadla, byly upraveny i pøíbytky
pro zvíøátka.

Eva Husáková
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VELIKONOČNÍ JARMARK
Blížící se svátky jara jsme se rozhodli zpestøit dìtem i rodièùm uspoøádáním VELIKONOÈNÍHO JARMARKU.
V úterý 11. 4. jsme tedy po skonèení vyuèování zaèali chystat prodejní stoly, aranžovali
jsme na nì výrobky žákù, které postupnì vznikaly pøi hodinách pracovních èinností, výtvarné
výchovy, kroužku keramického i dovedných rukou. Do pøíprav se zapojily také dìti ze školní
družiny a mnoho rodièù (prarodièù), kteøí své výrobky buï poslali, nebo se pøímo jarmarku
zúèastnili a prodávali.
Na stolech se objevili velikonoèní zajíci, kuøátka, zdobená vajíèka, pomlázky, keramické zápichy, voòavé perníèky, linecké peèivo, korálkové šperky, pletené ponožky, háèkované kabelky,
výrobky z proutí, veselé jarní dekorace atd. Nechybìl ani koutek s obèerstvením, kde kromì
kávy a èaje bylo návštìvníkùm nabízeno sladké i slané obèerstvení (jednohubky, mazance,
štrúdl, peèený perník i velikonoèní beránek….).
Pomoc nám nabídl i školní parlament a vybraní žáci 2. stupnì, kteøí se ujali prodeje.
Spoleèná akce byla zahájena v 15 hodin zpíváním školního pìveckého sboru Myšáci
a taneèním vystoupením Taneènì-pohybového kroužku. Poté už byli všichni srdeènì pozvání
do 1. patra, kde to již dýchalo nadcházejícími Velikonocemi.
Z reakcí dìtí i rodièù bylo znát, že mìl jarmark velký úspìch a naše spoleèné úsilí se
vyplatilo.
Celková èástka, kterou jsme z prodeje získali, èiní neuvìøitelných 15. 921 Kè.
Tyto peníze budou použity na financování školních akcí pro žáky naší ZŠ.
Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Øeèany nad Labem dìkuji všem, kteøí vìnovali svùj volný èas na
zhotovení krásných výrobkù, které potìšily oèi návštìvníkù:
paní Èejkové, Kohoutkové, Venclové, Pokorné, Fetíkové, Køivkové(1.A), Bulánkové, Novotné,
Fliegrové, Vanèurové, Obešlové, Hetešové, Nìmcové, Prorokové, Petrýdesové, Balonové, Luòákové, Žlumovové, Šoltové, Køovákové, Fofoòkové, Sobotkové, Vaòkové, Liškové, Bechné, Davis,
panu Kohoutkovi a Radilovi.
Vìøím, že také v pøíštím školním roce budeme moci podobnou akci opìt zorganizovat,
napø. v èase adventním.
Za kolektiv ZŠ a MŠ Øeèany nad Labem V. Danielová
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
VELIKONOÈNÍ JARMARK
11. dubna probìhl na naší škole VELIKONOÈNÍ JARMARK. Svými výrobky pøispìla
i družina.
Navíc pro návštìvníky jarmarku pøipravila výstavku výtvarných prací žákù
školní družiny.
DEN ZEMÌ
20. dubna se uskuteènila akce Den Zemì, kterou organizoval Ekotým školy pod vedením
pí uè. Pušové. Zapojila se i družina s výtvarnými dílnièkami z odpadových materiálù.
DOPRAVNÍ SOUTÌŽ
probìhla ve školní družinì ve dnech 26. a 28. dubna. Obtížnost soutìže byla odstupòována podle vìku dìtí. Prvòáèci absolvovali závod na kolobìžkách, øešili kvíz a dopravní situace
na obrázcích. Dìti z druhé tøídy jezdily na jízdním kole na èas a doplòovaly dopravní kvíz.
Tøeťáci si vyzkoušeli jízdu zruènosti na kole, doplòovali kvíz a poznávali dopravní znaèky.
Body, které malí závodníci získali v praktických i teoretických disciplínách, se seèetly.
Nejúspìšnìjší byli:
V kategorii 1. tøíd:
1.
místo Klárka Jedlièková
2.
místo Péťa Pøibyl
3.
místo Karolínka Petráòová
V kategorii 2. tøíd:
1.
místo Toník Flieger
2.
místo Jakub Sojka
3.
místo Terezka Balhárková
V kategorii 3. tøíd:
1.
místo Káťa Radilová
2.
místo Kristýnka Jackuláková
3.
místo Matyáš Novák
J. Andrlová
NÁVŠTÌVA ŠKOLNÍ DRUŽINY V KNIHOVNÌ
U pøíležitosti Mìsíce knihy jsme do bøeznových akcí družiny zaøadily návštìvy I. i II. oddìlení v knihovnì v Øeèanech n.L. Sleèna knihovnice si zde pro nás pøipravila program Duhové
pohádky.
Dìtem se v knihovnì velmi líbilo. Moc dìkujeme za pìkná odpoledne strávená s knížkami.
J. Andrlová
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Návštìva místní knihovny
Stalo se již tradicí, že každý rok se jdeme podívat do místní knihovny. Paní knihovnice
si pro nás pøipraví vždy pìkné povídání o knihách a dìti se tìší, kterou pohádkovou knížku
tentokrát vybere. Napjatì poslouchaly vyprávìní „O huse Líze“ a prohlížely si knižní ilustrace.
Na závìr si mohly vybrat a prohlédnout knihy, které se jim líbily. Druhý den všichni nakreslili
husu Lízu a podaøená díla jsme odnesli do knihovny na výstavu.
Výlet na Lichnici
V úterý 9. kvìtna celá naše školka vyjela na výlet. Tentokrát našim cílem byla zøícenina
hradu Lichnice v Železných horách. Nelákala nás sem pouze historie hradu a krásná vyhlídka,
ale pøedevším didakticko-divadelní pohádka Princ Bajaja. A bylo se na co koukat. Postavy z
pohádky ustrojené v dobových kostýmech, veselý a legraèní šašek, který celou pohádkou
provázel. Ale pøedevším živý kùò, na kterém jezdil princ Bajaja. Když bojoval o princeznu, mìl
na sobì opravdové brnìní a dìti mu hlasitì fandily.
Po skonèení pohádky si dìti mohly vyzkoušet èinnosti a øemesla z doby, kdy žili princové
a princezny, dozvìdìly se, jak se tehdy pralo prádlo, tkala vlna, jak a s èím si hrávaly dìti,
prohlédly si tehdejší zbranì. Celé pøedstavení bylo podáno pro dìti srozumitelnou formou a
dìti i dospìláci se celou dobu dobøe bavili.
Škoda jen, že poèasí nám pøíliš nepøálo, foukal studený vítr. Ale i tak jsme si výlet užili. Do
školky jsme se vraceli pøíjemnì unaveni.

Den pro dìti z MŠ
17. kvìtna byly pøedškolní dìti pozvané do ZŠ, aby si prohlédly školu, kterou zaènou po
prázdninách navštìvovat. Starší kamarádi i paní uèitelky je srdeènì pøivítali a zapojily je do
èinností, které pro nì mìli pøipravené. Dìti luštily hádanky, kreslily, cvièily, dozvìdìly se zajímavé informace a domù si odnášely nejen pìkné zážitky, ale i malý dáreèek. Všechny svornì
tvrdily, že se do školy tìší.
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Projekt „Kino do škol“
S tímto projektem jsme se seznámili 19. kvìtna a byl to pro dìti nevšední zážitek. Dìti
se seznámily s novou technologií a díky velkoformátové projekci s 3D efektem bylo pro nì
téma filmu velmi zajímavé. To naše bylo: Korálový útes – pøíbìh dvou pøátel, kteøí zachraòují
ohrožený útes. Dìti se dozvìdìly, co jsou korály, co je pøíliv a odliv a mohly nahlédnout do
hlubin moøe, které je domovem mnoha moøských živoèichù. Na konci projekce si ještì dìti o
filmu popovídaly a mìly možnost se zeptat na to, co je zaujalo.

Sportovní školièka v Nemošicích
Ve støedu 24. kvìtna se konalo sportovní setkání mateøských škol na høišti v Nemošicích.
Této akce jsme se s našimi dìtmi zúèastnili již podruhé. Spolu s dalšími mateøskými školami
z okolí jsme tu strávili pìkné sportovní dopoledne. Dìti se støídaly na nìkolika stanovištích,
na kterých pod dohledem trenérù hrály fotbal, bìhaly slalom, skákaly a pøekonávaly rùzné
pøekážky, cvièily s míèi, skákaly v pytlích atd. Za jejich úsilí byly odmìnìny dárky, všem se
akce moc líbila.
Návštìva strážníka Mìstské policie v Pøelouèi
V pátek 26. kvìtna jsme pøivítali ve školce strážníka Mìstské policie v Pøelouèi pana Slavíka.
I letos pohovoøil s dìtmi na téma bezpeènosti v provozu a prevenci úrazù o prázdninách.
Následovala jízda zruènosti, na kterou se dìti každý rok tìší, mùžou ukázat, jak šikovné
jsou pøi jízdì na svých kolech, kolobìžkách a trojkolkách. A na závìr nesmìlo chybìt rozlouèení, svìtelná a zvuková houkaèka, a pozdrav do mikrofonu policejního auta.
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Oslava Dne dìtí
Na oslavu svátku dìtí se vždy náležitì pøipravujeme, protože chceme, aby si ho dìti pìknì
užily. Zahrada školky se promìní na velké sportovištì a za každou splnìnou disciplínu dìtem
pøibude do sportovního prùkazu jedno razítko. Po závìreèné kontrole následuje slavnostní
udílení cen – medailí, diplomù, sladkostí a drobných dárkù. Finanèní dar na jejich zakoupení
vìnovala Spoleènost pøátel ZŠ a MŠ Øeèany n. L. – dìkujeme.
Rozlouèení s pøedškoláky
Probìhlo 20. èervna a dìti, které pùjdou po prázdninách do školy, si pøipravily krátký
program a ukázaly, jak jsou šikovné. Pøejeme jim mnoho úspìchù, a aby se jim ve škole líbilo.
Ještì jedno rozlouèení s pøedškoláky probìhne tradiènì na zaèátku nového školního roku.
Dìti s rodièi se sejdou 4. záøí v 7.30 hodin pøed mateøskou školou. Zde se s nimi rozlouèí
zástupci obcí Øeèany nad Labem a Trnávky a vedoucí uèitelka mateøské školy.
Dìkujeme všem rodièùm a pøátelùm naší MŠ za papíry na kreslení, materiál na pracovní
výchovu a všechny malé èi vìtší dary, které nám bìhem roku vìnovali.
Kolektiv zamìstnancù MŠ v Øeèanech nad Labem pøeje všem krásné léto, prázdniny a
proslunìnou dovolenou.
P. Šupová, uèitelka MŠ

.

44

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

zpravodaj_cerven_2017.indd 144

21.6.2017 10:49:45

