ÚVODNÍ SLOVO
Krásné Vánoce, milí spoluobèané,
tìší mì, že jsme se spoleènì sešli u posledního letošního zpravodaje v tomto roce. Je pøed námi krásný èas Vánoc, pohody,
klidu a pøíjemných chvil, které strávíme v rodinném kruhu. Je to
dlouho oèekávaný èas, který si zaslouží poøádnì užít. Než se ale
oddáme vánoèní pohodì a klidu, ráda bych vám jednak podìkovala a také pøipomnìla, co nás èeká v pøíštím roce.
Mé díky patøí vám všem, kteøí jste mì podpoøili v Parlamentních volbách. Moc si Vaší dùvìry vážím a musím øíci, že jste mì
neskuteènì pøekvapili. Mandát jsem sice v Pardubickém kraji nezískala, chybìlo mi k pøekroèení 5 % hranice pouhých 77 hlasù, ale díky tomuto úspìchu, kdy k nám mìlo v Pardubickém
kraji dùvìru 12 855 lidí, a já jsem si obhájila první místo, mohu i jako „neposlanec“ velmi
pøispìt naší spoleènosti. Jak se ale øíká, není všem dnùm konec a tak tìch pár let, které mám
pøed sebou do dalších Parlamentních voleb, budu snad moci ukázat i širší veøejnosti, že má
volba bude jednou správná. Jako starostku i jako ekonoma, úèetní, obèana naší zemì, ale i
jako matku mì nenechává v klidu, co se dìje kolem nás. Vidím, co je tøeba zmìnit k lepšímu,
aby tu byl stát pro naše obèany a ne my pro nìj. Abychom byli v bezpeèí my i naše dìti a
proto to nehodlám jen tak vzdát. Chci vás proto požádat, kdybyste i vy øešili nìjaké problémy,
jejichž pøíèinou je špatná právní úprava èi nìjaká ta díra v zákonì nebo jen „nesmysl“, kterým
se ale musíme øídit, jsem tu pro vás i v tomto smìru. Budu se snažit prosazovat zmìny i z
„podpalubí“ a vedení Starostù a nezávislých je mi v tom velmi naklonìno. Jsme tu právì pro
obèany i starosty, protože víme, jaké potøeby máte a co vás trápí. A tak pokud vám budu moci
nìjak pomoci, urèitì mì oslovte.
A co nás èeká v roce 2018? Bude toho opìt dost. Na jaøe zaèneme s obcí Trnávka stavìt dlouho oèekávanou cyklostezku mezi našimi obcemi. My také v tomto období budeme
pøipravovat výbìrové øízení pro zhotovitele místních komunikací Za Borkem. Do rozpoètu se
nám podaøilo naplánovat celou stavbu, tedy všechny silnice Za Borkem a to vèetnì chodníkù.
Jsem moc ráda, že se nám podaøí splnit dùležitý bod našeho volebního programu a budeme
mít splnìno. V tomto roce také budeme tvoøit projektovou dokumentaci na rekonstrukci
místní komunikace Na Raèanech v Labìtínì a slepou ul. Obráncù míru v Labìtínì. K jejich
výstavbì by mìlo dojít v roce 2019.
V letních mìsících pøipravujeme výmìnu oken a vchodových dveøí v tìlocviènì pøi ZŠ a
bìhem roku doufám také rozjedeme plánovanou rekonstrukci veøejného osvìtlení. Zde se
nám nyní zpracovává projektová dokumentace. Podle výše rozpoètu pak budeme postupnì
vymìòovat sloupy a svítidla veøejného osvìtlení.
Rekonstrukci by zasloužila i naše èistièka odpadních vod. Pokud tedy vše pùjde podle plánu, èeká nás zakoupení nové aerace (provzdušòování) a oprava stìn u vìží na sediment. Také
dmychadla už nám pomalu dosluhují a tak budeme muset vìnovat èást finanèních prostøedkù
i do naší èistírny. Bìhem pøíštího roku budeme mít vyhotovenou projektovou dokumentaci
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na výstavbu 1. etapy kanalizace v lokalitì Øeèany – Západ, kde by po té mohlo dojít k její
výstavbì a následnì dalších rodinných domù.
Jak vidíte, není toho málo a budeme se snažit, vše co pùjde, udìlat do øíjna, kdy nás
èekají nové komunální volby. V nich si budete volit nové zastupitelstvo a tedy i starostu a
místostarostu. My se samozøejmì budeme o práci v obci opìt ucházet. To je ale ještì témìø
10 mìsícù a to je dlouhá doba. Nyní je èas Vánoc a ten je tøeba si vychutnat, abychom mìli
na co v pøíštích letech vzpomínat.
Dovolte mi proto popøát Vám mnoho zdraví, štìstí, lásky a splnìných pøání nejen pod
vánoèním stromeèkem, ale také po celý rok 2018. Ať je pro vás takový, jak si ho sami pøejete.
Krásné Vánoèní svátky
Ing. Michaela Matoušková, MPA, starostka obce
Milí spoluobèané,
máme tu Vánoce, které jsou krásným pozastavením v celoroèním ruchu. V tuto dobu
jsme si bližší a snažíme se zapomenout na bìžné starosti a problémy. Na Vánoce se tìšíme,
setkáváme se se svými dìtmi, vnouèaty, blízkými a pøáteli.
Zkusme se pozastavit a podìkujme za lásku, porozumìní, pomoc a práci, která byla vykonána pro nás všechny. Prožijme vánoèní atmosféru se štìstím, láskou a pokojem.
Mùžeme mít tisíce pøání, tužeb a snù, ale jen štìstí, zdraví, láska a pøátelství dává smysl
našim dnùm. Proto vám i já pøeji vše NEJ do roku 2018.
Miloš Švejk, místostarosta obce
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INFORMACE OBCE
Zøízení nového sbìrného dvora v Øeèanech nad Labem
Z dùvodu nevhodného umístìní sbìrného dvora v souèasné zástavbì rodinných domù, bylo
rozhodnuto o jeho pøesunu do prùmyslové zóny obce, vedle èistièky odpadních vod. Sbìrný dvùr
je uzamèen a bude pravidelnì otvírán pøi sbìrných dnech vyhlašovaných obcí. Prosíme obèany,
aby nevhazovali odpady pøes plot v dobì uzavøení sbìrného dvora. Dìkujeme.

Oprava sbìrného dvora v Labìtínì
Sbìrný dvùr v Labìtínì taktéž doznal úprav v oplocení. Novì se bude sbìrný dvùr otevírat
každou støedu. V tento den je možné ukládat odpady do pøipraveného kontejneru. Prosíme
obèany, aby odpady ukládali pouze na urèené místo a v okolí udržovali poøádek. Dìkujeme
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Recyklujte s hasièi
Sbor dobrovolných hasièù Øeèany je úèastníkem projektu “Recyklujte s hasièi” a oznamuje,
že na dvùr obecního úøadu je možno odkládat nepotøebné elektrospotøebièe jako lednice,
mrazáky, praèky, el. sporáky, el. náøadí, televize, vysavaèe, fény, rychlovarné konvice, rádia,
poèítaèe, tiskárny bez tonerù apod. Podmínkou je, aby elektrospotøebièe byly kompletní –
nerozebrané. Tyto spotøebièe mùžete ukládat za pøítomnosti zamìstnancù na dvùr OÚ každý
pracovní den od 8 – 12 hod. a v úøední dny tj. pondìlí a støedu od 13 – 17hod. Tato akce trvá
celoroènì. NESBÍRAJÍ SE žárovky, záøivky a bojlery.
Sbìr tonerù
Na chodbì obecního úøadu je možno do sbìrných boxù odevzdávat bezplatnì použité
tonery (cartridge) do tiskáren.

4

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

zpravodaj_prosinec_2017.indd 14

15.12.2017 10:57:12

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 10/2017 ze dne 8. 11. 2017
Bourání betonù bývalého sbìrného dvoru, odvoz odpadu
Pøedsedající informovala o zámìru vyèištìní prostoru bývalého sbìrného dvora, k tomu je nutné vybourat
beton a zajistit jeho odvoz. Pøedložila nabídku spoleènosti StaMat CZ, s.r.o. na èástku 39 000 Kè.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje likvidaci betonù zemním strojem vèetnì odvozu odpadu z likvidace bývalého sbìrného dvora u spoleènosti StaMat CZ, s.r.o. za èástku 39 000 Kè.
Zpracování PD na slepou ul. Obráncù míru v Labìtínì a ul. Na Raèanech
Pøedsedající informovala o zámìru rekonstruovat zbylé komunikace v Labìtínì, kde není asfaltový povrch, jedná se o ulici Na Raèanech a slepou ulici Obráncù míru, pøedkládá návrh na
vyhotovení PD pro stavební øízení.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje vyhotovení projektové dokumentace pro stavební øízení vè. IÈ, výbìr zhotovitele+ realizaci na rekonstrukci MK Na Raèanech a MK Obráncù
míru v Labìtínì (slepá ulièka) od pana Jiøího Stránského za èástku 170 610 Kè s DPH vèetnì
geometrického zamìøení a odvrtù konstr. zpevnìní. PD bude vyhotovena do záøí 2018.
Smlouva o sdružených dodávkách elektøiny za sítí NN na rok 2018
Pøedsedající informovala o vypršení souèasné smlouvy o sdružených dodávkách elektøiny
k 31.12.2017. Pro další odbìr je tøeba schválit a podepsat pøíslušné smlouvy o dodávkách
elektøiny na rok 2018. Tato první smlouva se týká pøipojení k síti nízkého napìtí.
Usnesení:.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje Smlouvu o sdružených dodávkách elektøiny ze sítí
NN na rok 2018 se spoleèností ÈEZ Prodej, a.s., smlouva è. 1200187494 – PARAM5 za 1050 Kè/
MWh, PARAM7 za 905 Kè/MWh., PARAM3 za 980 Kè/MWh, PARAM2 za 1210 Kè/MWh
Smlouva o sdružených dodávkách elektøiny ze sítí VVN a VN na rok 2018
Pøedsedající dále informovala o další smlouvì o dodávkách elektøiny pro obec, tato následující
smlouva se týká pøipojení k síti vysokého napìtí.
Usnesení:.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektøiny ze
sítí VVN a VN na rok 2018 se spoleèností ÈEZ Prodej, a.s., smlouva è. 1200187152 – Jednotarif
1090 Kè/MWh
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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Smlouva o sdružených dodávkách plynu na rok 2018
Poslední schvalovaná smlouva o pøipojení objektù obce se týká dodávek zemního plynu.
Usnesení:.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu
na rok 2018 se spoleèností ÈEZ Prodej, a.s., smlouva è. 1200187419 za cenu 530 Kè/MWh
Oprava oplocení areálu sbìrného dvora v Labìtínì
Pøedsedající informovala o zámìru opravit oplocení sbìrného dvora v Labìtínì a úpravì otevírací doby. Novì bude sbìrný dvùr otevøen každou støedu a v ostatní dny bude areál uzamèen.
Usnesení:.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje Opravu oplocení areálu sbìrného dvora v Labìtínì v cenì práce 14 980 Kè a materiálu 2590 Kè bez DPH u firmy Montáže Šolta s.r.o.
Diskuse, rùzné
Pøedsedající informovala o obdrženém podrobném rozpoètu na výbìr zhotovitele na komunikaci Za Borkem, který èiní cca 13 200 tis. Kè bez DPH za komunikace a chodníky. Pøi sestavování rozpoètu obce na rok 2018 se bude snažit tuto výstavbu zahrnout celou, bez pùvodnì
avizované etapizace. Vjezdy ke svým nemovitostem si budou hradit majitelé nemovitostí z
vlastních zdrojù, obec bude v této oblasti v souèinnosti.
Paní starostka pøednesla základní informace k vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu
první etapy kanalizace v lokalitì Øeèany nad Labem – západ. Dostupnou nabídku zhodnotil
stavební výbor a doporuèil ji ke schválení.
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje vyhotovení projektové dokumentace na 1. etapu
kanalizace Øeèany nad Labem – ZÁPAD za cenu 102 000 Kè od autorizovaného inženýra
Ing. P. Bukovského, Pøelouè.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2017
V sobotu 7. øíjna probìhlo v obøadní síni obecního úøadu každoroèní vítání obèánkù obce
Øeèany nad Labem a Trnávka. Novorozených obèánkù bylo opìt mnoho a tak jsme je rozdìlili
do dvou skupinek. Rodièùm i všem pøítomným zazpíval pìvecký sbor Myšáci ze základní školy,
pod vedením paní uèitelky Michaely Novákové. Paní starostka popøála všem dìtem mnoho
zdraví a šťastné vykroèení do života, který na nì teprve èeká.
Letos pozvaní obèánci:
Petr Berkela, Nicol Šebetková, Vendula Naòková, Václav Kopøiva, Anna Šínová, Ema Kašprišinová, Sabina Oplištilová, Jaroslav Hrdina, Filip Øehák, Andrea Votrubová.

Lenka Suchánková, Adéla Salfická, Aneta Linhartová, Anita Hošková, Eliška Janoušková,
Marek Kalenda, Jakub Jirásek, Daniel Lörinc, Anna Matoušková.

Rodièe, prarodièe a hosté svým podpisem stvrdili daný slib do pamìtní knihy.
Lenka Vaòková, matrikáøka
Z P R AVO DA J Ř E ČA N Y N A D L A B E M
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU V ŘEČANECH N. L.
Je konec roku a naši studenti Univerzity tøetího vìku konèí svùj první semestr, který se zamìøil na Potraviny a spotøebitele. V pøedvánoèním èase jsme se dozvìdìli mnoho podstatného
o kvalitì potravin, o jejich zpracování i výrobì a to vše v kontextu se zákonnými normami a
naøízeními. Pro posluchaèe tedy již není problém zdravì nakupovat a vybírat si takové potraviny, které našemu tìlu prospívají. V dnešní dobì není vùbec jednoduché se v nabídce vyznat
a tak mnohdy kupujeme a spotøebováváme nevhodné potraviny, které našemu zdraví škodí.
Po absolvování tohoto semestru již mají naši posluchaèi v potravinách jasno a vìøte, že jsme
se dozvìdìli opravdu mnoho podstatného a zajímavého.
Naši posluchaèi si pro další semestr vybrali téma Genealogie – poznáváme své pøedky.
Genealogie je pomocná historická vìda a nauèí nás poznávat rodokmeny, sestavovat je a
èíst v matrièních dokumentech.
V posledních letech se právì v
seniorském vìku mnoho lidí snaží
vytváøet své rodinné rodokmeny
a zanechat tak pro své budoucí
generace podstatné dokumenty.
Proto nabízíme studium Genealogie i vám, kteøí ještì na naši Univerzitu tøetího vìku nechodíte.
Studium mùžete zaèít v jakémkoliv semestru, nemusíte èekat až
na otevøení nového roèníku. Letní
semestr otevíráme 6. února 2018
od 9:00 hod a pøihlásit se mùžete
na Obecním úøadì nejpozdìji do
19. ledna 2018. Výuka v letním semestru bude probíhat vždy v úterý
každých 14 dní od 9:00 do 11:00
hod. v poètu celkem 6-ti pøednášek. Jedinou podmínkou pøijetí je
vìk nad 60 let, vzdìlání nerozhoduje. Pøijímáme posluchaèe bydlící
i mimo naši obec a tìšíme se, že nás bude v únoru víc. V plánu máme také výlet do Státního
oblastního archivu v Zámrsku.
Neváhejte proto a pøihlaste se ke studiu Univerzity tøetího vìku v našem konzultaèním støedisku v Øeèanech nad Labem a buïte i ve svém vìku pøíkladem pro ostatní. Tìšíme se na vás.
Ing. Michaela Matoušková, MPA
tutor Èeské zemìdìlské univerzity v Praze pro konzultaèní støedisko Øeèany nad Labem
8
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU V ŘEČANECH NAD LABEM
V sobotu 2. prosince se v naší obci konalo již sedmé rozsvícení vánoèního stromu. Je mi
velkým potìšením, že naše akce se stala dlouholetou tradicí, na kterou váží cestu lidé z širokého okolí.
Každý rok necháváme dìtem trošku prostoru pro básnièky a písnièky, které mohou pøednést na podiu a potìšit nejen své rodièe a pøíbuzné, ale také všechny pøihlížející. Zájem je
každoroènì velký a tak jsme se letos rozhodli, že dáme dìtem mnohem více prostoru, než
obvykle. Tentokrát se dostalo opravdu na každého, kdo chtìl a dìti s námi vydržely až do pùl
osmé! Musím øíci, že tak velký zájem jsem sama neèekala a o to více mì tìšil.
Øeèanské rozsvícení vánoèního stromu zaèalo vystoupením Evangelického sboru z Trnávky
v našem kostele. Bez protagonistù Evangelického sboru si již zaèátek adventu nedovedu ani
pøedstavit. Krásné tóny vánoèních koled se rozezvuèí celým kostelem a jediné, co nám v tu
chvíli vždy chybí, je více prostoru. Kostel není tak velký a nepojme tolik návštìvníkù, kteøí
mají zájem si sbor poslechnout a zahájit tak adventní èas. Kdo ale pøijde vèas, své místeèko
si vždy najde. Dìkujeme mnohokrát všem zpìvákùm sboru za každoroèní potìšení a moc se
tìšíme na pøíští rok.

V pìt hodin jsme s panem místostarostou zahájili adventní rozsvícení na pódiu a pozvali
si prvorozeného obèánka Øeèan v letošním roce, kterým byla Anitka Hošková. Anitka pøišla s
rodièi a dostala od nás kouzelný zvoneèek, na který když na Štìdrý den zazvoní, pøivolá tím
Ježíška. I u nás se stalo kouzlo a po zhasnutí všech svìtel a zazvonìní na kouzelný zvoneèek
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rozsvítil se ten náš velký vánoèní strom. A hned po nìm jsme si všichni zazpívali vánoèní
koledu „Vánoce Vánoce pøicházejí…“. Byla to kouzelná atmosféra Vánoc, která nás provázela
celým veèerem.
Letošním symbolem øeèanského adventu bylo svìtlo. Proè svìtlo? Stalo se již tradicí, že
vánoèní svìtlo zažehnuté v Betlémì se rozsvìcuje pøed Štìdrým dnem i v našich domovech.
Betlémské svìtlo je duchovní svìtlo, jež by mìlo zaznít ve všech duších a zazáøit v nás,
abychom si pøipomnìli vánoèní svátky jako svátky lásky, pøátelství, pohody, rozjímání a porozumìní mezi lidmi vùbec. Pro nevìøící je svìtlo symbolem jistoty a prostøedkem poznání.
Vždyť èlovìk je nauèen vìtšinu okolního svìta poznávat pøevážnì zrakem a bez svìtla je
ztracen - odkázán na tápání v nekoneèné tmì. Svìtlo je také jedním ze základních symbolù
ohnì – tepla, který èlovìka ohøeje a vyvolává v nìm pøíjemné pocity.
Svìtlo je krásný symbol, který ve všech dokáže jako posel nastávajících Vánoc povzbudit
onen tajuplný magický pocit, lásku, soudržnost, pohodu a jistotu, alespoò na nìkolik sváteèních dnù. Proto jsme do programu zaøadili i vystoupení Jakuba Moulise s Ohòovou show.
Ostatnì kolem nás se letos hemžilo i nìkolik èertic a èertíkù, andílkù a Mikulášù a tak mohl
oheò a hudba, která ho doprovázela, evokovat malé peklíèko. Po vystoupení jsme sezvali
všechny malé èerty, andílky a Mikuláše na podium a náš fotograf Tomáš Øehák pro nás vyfotil
jednu panoramatickou fotografii. Jinak bychom se do toho objektivu totiž nevešli, kolik nás
tam bylo…

Nádherné vánoèní písnièky nám zazpívaly dìtièky z mateøské školièky v Øeèanech, pod vedením paní uèitelky Hozákové a Šupové. Bylo vidìt, že dìti pilnì trénovaly a ve školce nezahálely. Jejich vystoupení bylo kouzelné jako oni sami a potìšilo nás všechny až do jednoho. Dìti
ze školky pak na podiu vystøídal pìvecký sbor Myšáci, pod vedením paní uèitelky Novákové.
Profesionální vystoupení dìtí ze základní školy v Øeèanech nám vykouzlilo úsmìv na rtech a
štìstí v srdcích. Však jsme se mi i rodièe vystupujících dìtí dmuli pýchou, jak šikovné dìti to
u nás máme. Moc dìkujeme všem paním uèitelkám a dìtem ze školky i školy za potìšení a
tìšíme se, že je zase za rok na rozsvícení vánoèního stromu uvítáme.
10
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Mezi tím, co jsme se na podiu bavili vystoupením našich dìtí, v parku to žilo. Bylo krásné
pozorovat, jak se lidé po roce opìt schází, povídají si a jak se tìšili, že zase potkají své známé
a budou si moci pøi šálku teplého svaøáku èi medovinky popovídat, co je nového. Ani dìti
nezùstaly o hladu a mohly se zahøát teplým èajem a vánoèkou, které pro nì bedlivì støežila
paní Kaplanová.
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Øeèanští hasièi se na vánoèní rozsvícení pøipravovali už celý den pøedem, kdy vyrábìli
èerstvé jitrnièky, krupáky, polévku a prejt. Jako každý rok, i letos se vše prodalo do posledního
kousku i pøes to, že se poèty výraznì navýšily… Jak je vidìt, øeèanská zabijaèka je velkým
lákadlem pro všechny a ani bez ní bychom si náš adventní veèer nedokázali pøedstavit. Velký
dík proto patøí všem, kteøí se na zabíjaèkových hodech podíleli a nechali nám zažít si tu baštu,
kdy jíte jitrnici, kterou svìt nevidìl… Naštìstí, my jsme je vidìli a dokonce i ochutnali a stálo
to opravdu za to!

12
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Kdo neholduje jitrnicím, mohl si dát teplou klobásku od našich fotbalistù, kteøí nás zahøívali i výborným svaøákem. Kolik se vypilo litrù vám psát ani nebudu, spotøeba byla obrovská,
ještì vìtší než vloni a byla hodnì pøes sto litrù. Také našim fotbalistùm dìkujeme, že jsou pøi
rozsvícení naší souèástí a vždy se o nás dobøe postarají.

V parku bylo mnoho dalších stánkù, jako napøíklad trdelník, jehož fronta byla uspokojena
až po pùl osmé veèer, dále stánek s medovinou a výrobky z medu, paní Kenardžievová pro
nás pøichystala adventní svícny, vìnce a dekorace. Pøijeli k nám i s mýdly, jmelím všeho druhu
a dalšími zajímavými vìcmi. Dìti si oblíbily stánek s blikajícími rohy a bìhaly pak po parku
jako malí èertíci. Také vìci s obecními symboly jako byly trièka, deštníky, tužky, klíèenky, knihy
o obci, ale i kniha naší spisovatelky Marcelly Marboe „Utrpení doc. H.“ II. díl, jste si mohli
zakoupit v našem obecním stánku. Kdo nestihl, mùže si pøijít na Obecní úøad, kde na vás
vybrané vìci èekají. Celou vánoèní atmosféru dokreslil živý betlém s Ježíškem v jeslièkách,
který je pravidelným návštìvníkem našeho rozsvícení.
Rozsvícení vánoèního stromu jako vždy zakonèil pøekrásný ohòostroj Michala Šolty a udìlal tak dokonalou teèku za oficiální èástí veèera.
Nebylo by kouzelného veèera bez zázemí, které pro nás pøipravili naši zamìstnanci a tak
velký dík za jejich práci patøí i jim. Také zvukaø pan Drábek svou práci zastal velmi dobøe a
díky nìmu jsme vše dobøe slyšeli.
V neposlední øadì díky vám všem, kteøí jste na naše rozsvícení vánoèního stromu dorazili
a pomohli vykouzlit úžasnou vánoèní atmosféru. Pro nás je vždy tou nejvìtší odmìnou váš
zájem a spokojenost.
Budu se tìšit a doufat, že se sejdeme na místì samém i pøíští rok a budeme moci spoleènì
oslavit již osmé výroèí rozsvícení vánoèního stromu v Øeèanech nad Labem.
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_2017.indd 113

13

15.12.2017 10:57:16

14

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

zpravodaj_prosinec_2017.indd 114

15.12.2017 10:57:17

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

zpravodaj_prosinec_2017.indd 115

15

15.12.2017 10:57:17

PODZIMNÍ A ZIMNÍ PROGRAMY
V OBECNÍ KNIHOVNĚ
Na konci záøí se uskuteènil program pro 3. tøídy na téma Pohádek není nikdy dost. Akce se
kvùli velkému poètu žákù konala v prostorách školní družiny. S dìtmi jsme si povídali o pohádkách, nìkteré jsme si vyprávìli, øíkali jsme si, kdy je pøíbìh pohádka, které pøíbìhy jsou spíš z
øíše fantasy literatury nebo z oblasti hororu. Pøeèetli jsme si i tzv. popletenou pohádku. Dìti ji
úspìšnì rozšifrovaly a poslaly všechny postavièky do tìch správných pohádek. Rovnìž se dìti
snažily poznat, jaká pohádková postava je knihovnice.
Dne 3. øíjna se konal program pro veøejnost Týden knihoven, tentokrát vìnovaný pøedškolním dìtem. Za pomoci knihy Barvy jsme si zkoušeli míchat temperové barvièky a s napìtím
èekali, jaká barva vznikne. Potom jsme si vytvoøili obrázek prostøednictvím barev a mouky. Dìti
také obtahovaly své ruce a z namalovaných prstíkù vznikaly rùzné postavièky. Pøi probíhající
houbové sezónì jsme si zahráli a nasmáli se pøi høe na houby a houbaøe a nakonec jsme si
zacvièili s øíkankami.
Kolem poloviny øíjna se v knihovnì konal program o Josefu Ladovi pro dìti z druhých tøíd.
Vyprávìli jsme si o jeho životì i pøíbìzích, které napsal èi ilustroval. Z jedné z jeho nejslavnìjších
knih, Mikeše, dìti støídavì s knihovnicí pøeèetly kapitolu o tom, jak byl Mikeš ve škole. Poté se
dìti rozdìlily do skupinek a skládaly Ladovy obrázky a pøiøazovaly k nim básnièky. Dìti dostaly
také køížovku, pøišly na to, že tajenkou je Mikeš a nakonec obdržely pracovní listy o panu Josefu
Ladovi.
Dne 3. listopadu se v knihovnì sešla poèetná cháska na Veèírek pro všechny duchy a ducháèky. Nejdøíve jsme si ujasnili, kdo vlastnì pøišel
do knihovny. Byla to totiž strašidla, která po
celý rok vypadají jako docela normální dìti,
ale v tuto jedinou noc se projevují ve své pravé podobì. Poté, jsme zaèali vytváøet strašidelné papírové netopýry a dýnì. Následovala
svaèina a povídání o historických postavách,
jejichž duchové dodnes straší napøíklad v
Londýnì. Potom jsme si vyprávìli duchaøský
pøíbìh z knihy Lockwood & spol. Z nìj se dìti
dozvìdìly, že duchové a pøízraky jsou vázáni
na místo, kde prodlévají jejich kosti. Následovala tedy cesta knihovnou za ukrytými ostatky knihovnického ducha Háty. Po nalezení je
strašidla poskládala a dozvìdìla se pøíbìh
jejich majitelky. Dále na programu byla další svaèina, jídelní lístek byl pestrý a sestával
napøíklad z Žabincových muffinù, Jeníèkových prstù a také Hrozivých oèí. Po svaèinì
16
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jsme se dostali k dlouho oèekávané
strašidelné Stezce odvahy, která vedla
kolem zdejšího kostela. Malá strašidla
musela projít a zodpovìdìt záludné
otázky èarodìjnice, dále Ohnivce,
èekal na nì i Upír, Kostlivec a Dýòák.
Po úspìšném získání strašidelných
podpisù jsme se vrátili do knihovny,
kde se hledaly rozdíly na èarodìjném
obrázku a èetla se jedna kapitola z již
výše zmínìné knihy. V prùbìhu ètení
malá strašidla získávala zpìt svou pøedešlou podobu a rozcházela se domù.
Pøesnì v polovinì listopadu se do
knihovny pøišly podívat postupnì obì
ètvrté tøídy na program o bajkách, bájích, pohádkách a povìstech. Øíkaly
jsme si, jaké konkrétní pøíbìhy tìchto
žánrù známe a jak se mezi sebou liší
napøíklad povìst s pohádkou. Ukázali
jsme si knihy a pøeèetli jsme si bájný
pøíbìh o Faethónovi ze Starých øeckých bájí a povìstí.
Tøetí týden v listopadu pøišla do
knihovny vítaná návštìva. Konal se
totiž Den slabikáøe a prvòáèci si pøišli pro svùj první krásný slabikáø. Dìti nejdøíve poznávaly
písmenka a potom jsme chtìli pomocí kouzelného klobouku smutná písmenka promìnit ve
veselá. I když se dìti moc snažili, povedlo se to pouze jednou, a proto ostatní písmenka budou
pøedána dìtem, aby je rozveselily.
Všechny knihy uvedené v tomto pøíspìvku jsou k zapùjèení v Obecní knihovnì Øeèany nad
Labem.
V dobì uzávìrky tohoto zpravodaje se chystají Vánoèní tvùrèí dílny. Jedna pro návštìvu
školního Ètenáøského klubu, který vedou paní uèitelky Mgr. Jana Vohralíková a paní Mgr. Marcela Banková. Druhá Vánoèní tvùrèí dílna se bude konat 7. prosince pro všechny dìti i jejich
doprovod. Tìšíme se na vás v Obecní knihovnì Øeèany nad Labem.
Rovnìž se pøipravuje vyhodnocení letošního roèníku ètenáøské soutìže Lovci perel a Trh
pro Lovce perel, který se uskuteèní 11. – 15. prosince. Všichni úèastníci i jejich doprovod jsou
srdeènì zváni.
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Zveme nové i stálé ètenáøe k návštìvì
Jsou pro vás pøipraveny tyto novinky:
beletrie pro dospìlé:
BRÖNTEOVÁ, Ch. Jana Eyrová. – historický román, školní èetba
DVOØÁKOVÁ, P. Sítì. – psychologický román
FUÈÍKOVÁ, R. Shakespeare. Dvanáct pøevyprávìnách her v historických souvislostech
HÁJÍÈEK, J. Dešťová hùl. – psychologický román
KÖRNEROVÁ, H. M. Druhý bøeh. - historický román z poèátku 19. století
KÖRNEROVÁ, H. M. Dlouhá cesta. – historický román, další díl série
KÖRNEROVÁ, H. M. Koèár do neznáma. – první díl historického románu
KÖRNEROVÁ, H. M. Tøetí pøístav. – druhý díl historického románu
MARBOE, M. Utrpení docenta H. aneb jak (ne)zvládnout manželku
a jiná zvíøata. – další díl humoristických povídek
MELVILLE, H. Bílá velryba. – dobrodružný román
RODRIGUEZOVÁ, D. Kavárnièka v Kábulu. – román ze souèasnosti
ŠTINDL, O. K hranici. – román
VÁÒOVÁ, M. Tereza. – román ze souèasnosti
VÁÒOVÁ, M. Nebýt sám. – román ze souèasnosti
VÁÒOVÁ, M. Hereèka. – román z 90. let 20. století
nauèná literatura:
KOSATÍK, P. – JISLOVÁ, Š. Èeši 1938: Jak Beneš ustoupil Hitlerovi.
– komiksové zpracování našich dìjin
KOSATÍK, P. – OSOHA, K. Èeši 1948: Jak se KSÈ chopila moci.
– komiksové zpracování našich dìjin
MAIXNER, L. a kolektiv. Vìdci, vynálezci a podnikatelé v Èeských zemích
(Markù, Diviš, Veverkové, Ressel, Perner). – životní osudy známých osobností
NAVARA, L. – KASÁÈEK, M. A pøece budu blízko. Život a muèednická smrt knìží
Jana Buly a Václava Drboly od Babic.
BURIAN, Z. Dobrodružný svìt Zdeòka Buriana. – velký knižní soubor autorových ilustrací
literatura pro dìti od 3 do 6 let:
KROLUPPEROVÁ, D. Jak Bubáèek potkal Bubáka. – první ètení
MILER, Z. Krtek a maminka. – nová Krteèkova dobrodružství
TULLET, H. Barvy. – výtvarná hra pro nejmenší
Moje máma. – leporelo
Zvíøata. – leporelo.
HORÁÈEK, P. Nový domek pro myšku. – pohádka
HORÁÈEK, P. Papuchalk Petr. – pohádka
PAPOUŠKOVÁ, E. Vombat Jirka. - pohádka
RUŠAR, D. Kamzíkùv velký skok. – zvíøecí alegorie o tom, jak s dìtmi mluvit o smrti
STANÈÍK, P. Jezevec Chrujda dobývá vesmír. – další dobrodružství zvíøátek z lesa Habøince
Stavební stroje. – leporelo
18
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ŽÁÈEK, J. Abeceda: domácí slabikáø. – procvièování a hry s písmeny
literatura pro dìti od 6 do 9 let:
BASS, E. Koráb pohádek. – soubor pohádek ze všech koutù svìta
BREZINA, T. C. Klub tygrù: Pirátský poklad. – dobrodružný napínavý pøíbìh
EISLEROVÁ, J. Robinson Crusoe. – pøevyprávìná verze klasického pøíbìhu
FIŠAROVÁ, M. A-Ž pùjdeš do školy: Pro holky, co se neztratí. – pro budoucí prvòáèky
FIŠAROVÁ, M. A-Ž pùjdeš do školy: Pro kluky, co se neztratí. – pro budoucí prvòáèky
FUÈÍKOVÁ, R. Obrazy z Nového zákona. – pøevyprávìné biblické pøíbìhy
HAVEL, J. Radosti a strasti na dvoøe Otce vlasti. – pøíbìh o životì èeského krále
HRNÈÍØ, S. Karavana bratrancù. – dobrodružný pøíbìh
HUNT, R. Alík má hlad. – pro zaèínající ètenáøe
CHVOJKA, P. – HAVELKA, S. Polda a Olda. – první soubor komiksových pøíbìhù
CHVOJKA, P. – HAVELKA, S. Polda a Olda. – další díl komiksových pøíbìhù
KROLUPPEROVÁ, D. Josífkùv pekelný týden. – pøíbìh malého školáka
LOMOVÁ, L. Anèa a Pepík 3. – další komiksové dobrodružství myšek
PECHÁÈKOVÁ, I. Jonáš a velryba. – pøevyprávìný biblický pøíbìh
PEROUTKOVÁ, I. Anièka na øece. – pøíbìh holèièky na vodáckém výletì
PEROUTKOVÁ, I. Ukradená cukøenka. – detektivní pøíbìh pro dìti
SÍS, P. Komodo. – pøíbìh pro ty, kteøí mají rádi draky
ZAVØEL, Š. Sen v Benátkách. – napínavý pøíbìh o jednom snovém výletu
ŽIŚKA, P. Já mám kolo, ty máš kolo. – básnièky o silnièním provozu
literatura pro mládež od 10 do 15 let:
BØEZINOVÁ, I. Øvi potichu, brácho. – pøíbìh ze souèasnosti o životì s autistou
DRIJVEROVÁ, M. Duchové na mé lodi. – napínavý pøíbìh o polární výpravì
FUÈÍKOVÁ, R. Karel a rytíøi. – pøíbìhy o Karlu IV.
HICKS, E. Sára: kniha druhá. – pokraèování pøíbìhu pøátel a jejich mluvící sovy
HICKS, E. Sára: kniha tøetí. – pokraèování pøíbìhu pøátel a jejich mluvící sovy
KINNEY, J. Deník malého poseroutky: Všechna sláva ... – další díl humorných
zápiskù Grega Heffleyho.
STROUD, J. Lockwood & spol.: Kvílející schodištì. – fantasy literatura
STROUD, J. Lockwood & spol.: Šeptající lebka. – fantasy literature
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:
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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

Ètenáøi i neètenáøi mohou v knihovnì stále 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.
Knihovna bude pro vás otevøena do 21. prosince 2017
a v novém roce od 3. ledna 2018.

Pøejeme krásný advent, veselé Vánoce a šťastný nový rok 2018.
Mgr. Kateøina Šandová, knihovnice
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MONOXYL Z LABĚTÍNA – ŠEDESÁT LET OD NÁLEZU
Pøed nìkolika týdny uplynulo šedesát let od náhodného nálezu velkého døevìného èlunu
(tzv. monoxylu) v øece Labe u obce Labìtín. V následujícím èlánku se pokusíme rekonstruovat
jeho cestu od objevu až po jeho pøevezení do souèasného místa uložení.
V první polovinì záøí roku 1957 byl náhodnì objeven velký starý døevìný èlun. Pøesnou dataci nálezu se nepodaøilo autorovi èlánku dohledat, 5. øíjna od té chvíle uplynulo ale “více než
tøi týdny”, muselo to být tedy pøed 14. záøím. Nález byl uèinìn nedaleko Labìtína pøi tìžbì
písku v místech, kde se koupaly dìti a užívaly její obnaženou èást pro skotaèení v domnìní,
že se jedná o vìtev mohutného dubu. Èlun byl vytažen na bøeh a bylo shledáno, že je to vydlabaný dubový kmen, „celý èerný jakoby opalován, 8 krokù dlouhý“. O nálezu byl uvìdomen
Místní národní výbor, který ihned informoval tehdejší Okresní vlastivìdné museum v Pøelouèi.
To o nálezu zpravilo 5. øíjna Archeologický ústav v Praze s prosbou o vyslání odborníka k urèení nálezu. Poèátkem øíjna 1957 skuteènì nìkterý ze zamìstnancù Archeologického ústavu
dorazil do Labìtína a stáøí monoxylu urèil pøedbìžnì asi 700 let. Následnì byl èlun pøevezen
do Pøelouèe, kde byl nejpozdìji 15. øíjna umístìn prozatím ve skladišti MNV za evangelickým
kostelem, to jest v areálu Technických služeb v Èeskobratrské ulici. Odborník doporuèil nechat
èlun do jara 1958 vyschnout a pak ho chemicky konzervovat. Nastal ovšem problém, kam v
Pøelouèi monoxyl definitivnì umístit.
Pøelouèské muzeum mìlo zájem monoxyl pøevést do svých sbírek (k èemuž ale oficiálnì
pravdìpodobnì nikdy nedošlo, zápis v pøírùstkové knize muzea o tom není), a tak uvedlo
vyøešení této situace do svého krátkodobého plánu na rok 1958, chtìlo požádat MNV o èástku
2000 Kès na konzervaci a umístìní èlunu. Jednání však nebyla vùbec jednoduchá a v kvìtnu
1961 byl èlun stále umístìn ve skladišti MNV. Muzeum si bylo vìdomo toho, že zde monoxyl
trpí a 17.5.1961 zaèalo jednat s Východoèeským muzeem v Pardubicích o jeho pøípadném
pøevzetí. To pochopitelnì projevilo okamžitì zájem, nicménì právì v té dobì rada MNV slíbila,
že se o èlun postará a tak bylo v létì 1961 jednání s pardubickým muzeem doèasnì pøerušeno. V lednu 1962 se pokusilo pøelouèské muzeum vyvolat další posun v kauze monoxyl a
požádalo MNV o dopravení èlunu na dvùr vhodné budovy a zajištìní èlunu „støechou proti
nepohodì“. Nicménì ještì v dubnu byl stav vìci nezmìnìný. Ke 21. lednu 1963 byl však èlun
dle korespondence již pøevezen na zahradu Divišovy vily v Nádražní ulici, která byla krátce
pøed tím zakoupena pro muzeum. Byla však potøeba støíška, jejíž pøedbìžný nákres v prùbìhu roku 1963 dokonce vznikl (viz obrázek). Pøístøešek mìl být dle plánu právì na zahradì
Divišovy vily, podle zjištìní by stál 3000 až 4000 Kès. Nejménì v létì roku 1963 byl monoxyl
již konzervován karbolínem s olejem. Jednání se však komplikovala a ještì 19. kvìtna 1964
musela Muzejní rada pøelouèského muzea opìt žádat MNV o zastøešení lodi s tím, že pokud
by se to nepovedlo, bude nutné jí pøedat do pardubického muzea, kde by se o ní byli schopni
lépe postarat.
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V Pøelouèi byl monoxyl nakonec až do poèátku roku 1966, kdy byl pøevezen do pardubického muzea. Stalo se tak 22. února. Zde byl umístìn nejprve v podloubí na nádvoøí, poté byl
pøestìhován do pøednáškového sálu, kde je k vidìní i v souèasnosti (viz obrázek).
Roku 1969 o labìtínském monoxylu publikoval archeolog Jiøí Hrala (1931-2002) z Archeologického ústavu v Praze èlánek v èasopise Archeologické rozhledy. Detailnì zde èlun popsal
– dochovaná délka byla 835 cm, celkem mìl ale zøejmì ménì než 10 m. Široký byl 80 cm, v
zadní èásti až 110 cm, vysoký 60-90 cm, stìny mìly šíøku 5-9 cm. Vnitøní povrch je zèernalý,
jakoby opálený. V zadní èásti byl monoxyl poškozený. Zaøadil ho k typùm s hrotitou pøídí a
korytovitì vyhloubeným vnitøkem bez èlenìní pøíèkami. Co do délky to byl tehdy tøetí nejdelší
exempláø monoxylu v Èechách a na Moravì. Sloužit mohl k rybolovu, pøepravì osob i nákladu.
Mìl v sobì otvory, asi k protažení houžví k zajištìní stability, nebo mohly tyto otvory sloužit
k upevnìní louèí k noènímu lovu. Opálený byl zøejmì proto, že si pøi výrobì pomohli jeho
tvùrci ohnìm. Datace byl a je problém, typologicky jsou monoxyly v podstatì stále podobné.
Mohl tedy podle Hraly pocházet ze širokého rozmezí od støední doby kamenné až témìø do
novovìku. Vìtšinou se ale monoxyly datují do slovanského období nebo raného støedovìku.
Význam labìtínského monoxylu vidìl Hrala v tom, že ovìøil techniku výroby, pomohl úvahám
k úèelu a dokázal užívání monoxylù po Labi od Jaromìøe až do Mìlníka.

Zajímavostí je, že roku 2009 labìtínský èlun zahrnul do své disertaèní práce anglický student Jason Samuel Rogers z University of Exeter. Ten uvádí i další informaci – o èlun se údajnì
krátce po objevu staral místní øeditel školy. Záï èlunu mìla být poškozena pøi vyzdvihování z
øeky a pokusy o dataci metodou dendrochronologie byly dosud neúspìšné.
Dnes se nicménì soudí, že monoxyl pochází asi z 9. století a èepy sloužily k zachycení
rybáøských sítí. Pokud je tato datace pravdivá, pak by tento èlun plaval po Labi již zhruba
dvì stì let pøed první písemnou zmínkou o Pøelouèi a je tak významným dokladem lidského
pohybu na Pøelouèsku v raném støedovìku.
Mgr. Matìj Pešta, správce muzejních sbírek mìsta Pøelouèe, KICMP
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MARTIN NA BÍLÉM KONI
Každoroènì oèekáváme, že 11. listopadu pøijede Martin na bílém koni. Tento den je oblíben
pøedevším mezi dìtmi, které radostnì oèekávají první snìhové vloèky. Nìco málo bychom si
mohli o Martinovi øíct. Martin se narodil kdysi pøed mnoha staletími (ve 4. století) na území
dnešního Maïarska v mìsteèku zvaném Sabarie. Martinùv tatínek byl dùstojníkem øímské
armády a moc si pøál, aby se jeho syn stal také jednou vojákem. K tomu došlo o patnáct let
pozdìji. V pouhých patnácti letech zaèal tedy Martin sloužit jako voják øímské armády a
vždy jezdil na bílém koni.
Jako øímský voják proslul svým lidským pøístupem k obyvatelùm dobývaných území. Legenda praví, že jedné chladné noci nìkdy kolem roku 335 uvidìl Martin (tehdy ještì jako
voják) nahého promrzlého žebráka, neváhal a rozetnul svùj vojenský plášť na dvì poloviny, z
nichž jednu daroval žebrákovi. Další noc se mu zjevil Ježíš Kristus obleèen do poloviny jeho
pláštì. Martin chtìl už tehdy odejít z vojska, nechat se pokøtít a vìnovat se víøe, to mu však
nebylo dovoleno. Jednoho dne se odmítl zúèastnit bitvy, byl prohlášen za zrádce a musel
jít proti nepøíteli jenom s køížem. Nakonec k boji vùbec nedošlo a nepøítel dokonce pøišel s
návrhem na mír.
Zanedlouho poté odešel Martin z legie, nechal se pokøtít a zaèal církevní studium. Po nìjaké dobì byl jmenován biskupem. Biskupskou hodnost však nechtìl zprvu vùbec pøijmout,
dokonce se schoval pøed posly do husince. Husy ho však kejháním prozradily a tak se Martin
stal biskupem (odtud zøejmì pochází tradice Martinských hus).
Svatý Martin je patronem vojákù, koní, jezdcù, hus a vinaøù. Nejèastìji je zobrazován na
koni s polovinou pláštì a žebrákem.
Naši pøedkové v dávných dobách vìnovali poèasí velkou pozornost. To jaké bude poèasí,
mìlo podstatný vliv na úrodu a tudíž i na jejich život. Proto se pranostiky nedají vnímat jenom
jako fráze, na mnoho z nich se mùžeme spolehnout i v dnešní moderní dobì. Právì na den,
kdy se slaví svátek svatého Martina, nejèastìji pøišly první snìhové vloèky.
Pranostiky, které se vztahují k svátku sv. Martina
•
na svatého Martina zima chod svùj zaèíná
•
na svatého Martina bývá dobrá peøina
•
na svatého Martina kouøívá se z komína
•
nepøijde-li sníh na Vše svaté v noci, pøijde o svatém Martinì se vší mocí
•
Martin a Kateøina na blátì – vánoce na ledì
•
o Martinì po ledu – o vánocích po blátì
•
Martin-li se mlhami odívá, mírná zima obyèejnì bývá
•
zùstane-li listí až do Martina na stromech, èeká se dlouhá a tuhá zima
V Èeské republice se svátek sv. Martina slaví 11. listopadu a je vnímán jako poèátek zimy,
èasto poprvé snìží a proto se øíká, že pøijíždí Martin na bílém koni.
Je to také den, kdy se ochutnává první Svatomartinské víno a je tedy i svátkem všech vinaøù. V tento den se uvádí na trh nový roèník (první víno z podzimní skliznì). Tato tradice, ale
není novinkou posledních let, jak by se mohlo zprvu zdát. S vítáním nového vína se zaèalo už
24

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

zpravodaj_prosinec_2017.indd 124

15.12.2017 10:57:20

na dvoøe císaøe Josefa II. V této dobì konèila vinaøùm, kteøí pracovali u movitých sedlákù služba, pokraèování této služby se dojednávalo vìtšinou právì pøi sklenièce tohoto prvního vína.
Další zvyk, který se pojí k tomuto dni je peèení Martinských rohlíkù a Martinských podkov. Kolem svátku svatého Martina èeledíni opouštìli dosavadní službu a rozhodovalo se,
jestli se jim služba prodlouží nebo ne. Když se neprodloužila, odcházeli si hledat novou a na
cestu dostávali toto peèivo, jak se øíkalo „na pøilepšenou“.
Nesmíme zapomenout ani na tradièní Martinskou husièku, ta se pøipravuje jak klasickým
zpùsobem s houskovým nebo bramborovým knedlíkem a dušeným bílým nebo èerveným
zelím. Husu, ale mùžeme také péct s jablky a podlévat ji vínem nebo ji mùžeme pøipravit i
na jiné ponìkud exotiètìjší zpùsoby jako napø. s povidlovou omáèkou a vlašskými oøechy, s
mandlovou nádivkou, s restovanými jatýrky atd., fantazii se v tomto pøípadì meze nekladou.
Toto období je spjato s èasem nezøízeného hodování a bujarého veselí. V minulosti to byla
doba, kdy skonèily práce na poli, sklizeò byla v bezpeèí pod støechou a na dveøe již pomalu
ťukal Advent, jinými slovy pøedvánoèní pùst. Tento zvyk spojený s konzumací dobrého jídla a
popíjení mladého vína pøetrval až do dnešních dní a stále se tìší velké oblibì. Je to bezvadná
pøíležitost k setkání s pøáteli a rodinou za asistence chutného jídla a pití.

SILVESTROVSKÉ A NOVOROČNÍ ZVYKY
Poslední prosincový den je zasvìcen památce papeže Silvestra I. (východní církev slaví svátek sv. Silvestra až 2. ledna). Dnes tolik oslavovaný svátek se pùvodnì nespojoval se žádnými
zvyky a obyèeji.
Datum 1. ledna jako první novoroèní den pøijali køesťané spolu s juliánským kalendáøem,
ale konec kalendáøního roku pøipadal bìhem staletí v jednotlivých zemích na rùzná data,
napø. 1. bøezen, 25. bøezen, 25. prosinec. Silvestrovská noc získala na významu až když se v
prùbìhu 16. století ve vìtšinì západokøesťanských zemí ustálil kalendáø gregoriánský a nový
rok na 1. leden. Oslavy posledního dne nemìly pro svùj pohanský pùvod moc velkou oblibu
(ve starém Øímì louèení se starým rokem provázelo nevázané veselí). Až teprve hospodáøský
rozvoj v 19. století promìnil silvestrovskou noc v jednu z nejbujnìjších oslav roku.
Všichni známe pranostiku: „Jak na Nový rok, tak po celý rok“ Co to ale pro nás znamená?
Urèitì bychom mìli vynést všechny odpadkové koše, pøevléct doèista všechno povleèení
v postelích, vyprat a vyžehlit prádlo, aby nikde nezùstal nìjaký „rest“. Urèitì neservírujte na
Nový rok drùbež, ať Vám neuletí štìstí. Na sváteèním novoroèním stole by rozhodnì nemìla
chybìt èoèka, abyste v dalším roce mìli dostatek penìz.
Co je ale nejdùležitìjší - být na sebe milí a hodní. Pokud se budete cítit šťastni v tento den,
pak by se Vám štìstí nemìlo vyhýbat ani v novém roce.
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Pøíchod Tøí králù
„Když se pak narodil
Ježíš v Betlémì Judovì
za dnù Heródesa krále,
aj, mudrci od východu
slunce vypravili se do
Jeruzaléma. A uzøevše
hvìzdu, zradovali se
radostí velmi velikou.
I všedše do domu, nalezli dìťátko s Marií
matkou jeho, a padše,
klanìli se jemu; a otevøevše poklady své, obìtovali jemu dary, zlato a kadidlo a myrhu.“
(Nový zákon, Ev.Sv.Matouše 2, verše 1, 10, 11, Bible Kralická)
Západní køesťanství slaví památku sv. Tøí králù 6. ledna. Oproti tomu východní církve si
pøipomínají pøíchod Tøí mudrcù do Betléma už 25. prosince (tedy na svátek Narození Pánì).
Svátek Tøí králù byl i posledním dnem ve vánoèním období, kdy se koledníci vydávali na
koledu. Tøíkrálová koleda patøí mezi nejznámìjší, vždyť kdo by neznal: „My Tøi králové jdeme
k Vám, štìstí zdraví vinšujem vám…“. Vánoèní období nazývané také jako vánoèní okruh
se uzavøelo hned první následující nedìli po svátku Tøí králù. Oslava narození Ježíše Krista
skonèila a následovalo liturgické mezidobí, které mìlo pøipravit vìøící na nejvìtší køesťanský
svátek - Velikonoce.
K+M+B aneb znaèka, která se objeví na všech dveøích právì 6. ledna
S tímto svátkem je spojeno nìkolik zvykù. Vedle tøíkrálových koled je nejznámìjším zvykem oznaèování pøíbytkù tøemi velkými písmeny K, M, B, za nimiž jsou namalovány tøi køížky
a letopoèet. Nejsou to ale poèáteèní písmena jmen Tøech králù: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak
se lidovì traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“: „Kristus žehnej
tomuto domu“. Tøi køížky pak symbolizují Nejsvìtìjší Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého.
Nejsou to tedy znaménka „plus“.
Dary Tøí Králù
Zlato, kadidlo a myrha, to byly dary, které malému Ježíškovi pøinesli sv. Tøi králové. Co
pøesnì tyto dary pøedstavovaly se mùžeme dnes jen domnívat. Jisté ale je, že všechny tyto
dary byly v tehdejší dobì nejen velmi drahé, ale i cenné pro svou léèivou sílu.
Zlato je a samozøejmì i vždy bylo nejušlechtilejším kovem a symbolem bohatství.
Kadidlo bylo díky své vùni, navozující slavnostní atmosféru, v mnoha náboženstvích velmi
vyhledávané. Šlo o smìs vonných døevin a pryskyøic, myrhy, semínek, koøenù a usušených
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kvìtù. Kadidlo se pálilo na rozžhaveném døevìném uhlí v kadidelnicích, èímž se uvolòoval
vonný dým.
Prodávalo se v podobì malých, místy prùhledných, kulovitých kouskù barvy svìtle žluté
nebo bledì èervené, na povrchu voskovì lesklých. Kadidlo se mimo vykuøování v chrámech
používalo odedávna k výrobì mastí a lékù.
Myrha byla hmota-šťáva, vytékající ze stejnojmenného keøe, která na vzduchu ztuhla ve
žluté, èervené èi hnìdé prùhledné kousky o velikosti oøechu, za kterou se platilo zlatem. Proto
si ji mohli dovolit jen nejvìtší boháèi. Jinak se používala pøi vykuøování v chrámech nebo pøi
rùzných slavnostech. Už staøí Egypťané balzamovali mrtvé rozpuštìnou myrhou. Øímané zas
myrhu pøidávali k vínu, aby nasálo libou vùni a také si ji vtírali do vlasù. Podobnì jako kadidlo
patøila i myrha mezi vonné látky s léèebnou schopností.
Vzájemná úcta, láska, pøátelství, dárky a dobré jídlo. To jsou symboly, které spojují vánoèní
a novoroèní svátky po celém svìtì. Tradièní a dnešní èeské Vánoce jsou v mnohem odlišné.
Doba je uspìchanìjší, a nìkdy zapomínáme, jak by to mohlo být – krásnìjší a pohodovìjší,
ménì si užíváme tu pøíjemnou atmosféru sváteèních dní… Proto hoïte shon za hlavu a užívejte si spoleèné chvíle s rodinou a pøáteli. Nehoòte se neustále za dokonalostí Vánoc – ta tkví
v atmosféøe, kterou tvoøí celá rodina, to že jsme spolu, že si umíme navzájem naslouchat a
pomoct.
Pokuste se to alespoò letos zmìnit a prožít si opravdu krásné vánoèní svátky a k tomu vám
pøejeme vše dobré a šťastný start do Nového roku.
Miroslav Tkáè
Zdroje: Internet a literatura
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KLUB ŽEN LABĚTÍNA
Adventní zájezd do Olomouce
Dne 25. 11. 2017 Klub žen Labìtína uspoøádal
autobusový zájezd na adventní trhy do Olomouce.
Cestou jsme navštívili Loštice, kde jsme si prohlédli døevìný betlém. Návštìva expozice byla spojená
s pøednáškou pana majitele Jaroslava Beneše,
který vyøezal více než 300 postavièek. Poté jsme
si nakoupili v podnikové prodejnì krajové sýrové
speciality a pokraèovali do Olomouce.
V Olomouci na nás èekala místní prùvodkynì.
Podala nám odborný výklad o historii a prošla s námi okruh po pamìtihodnostech a zajímavých místech mìsta. Volný èas jsme až do setmìní strávili na trzích, kde již panovala pravá
vánoèní atmosféra s vùní punèe, vaflí a pražených oøíškù. Spokojeni a pøíjemnì unaveni jsme
se veèer vrátili zpìt domù.

Mikulášská besídka
Již tradiènì se v nedìli 3.12.2017 v hostinci
v Labìtínì uskuteènila Mikulášská besídka. Odpolední program zahájilo pøedstavení loutkového
divadla Kozlík. Po skonèení divadla nás navštívil
Mikuláš s andìlem a èerty. Dìti dostávaly za pøednesenou básnièku balíèky s cukrovinkami a dobrotami. Mikulášskou besídku zakonèila dìtská diskotéka, kterou zajistil p. Jiøí Koth. Bìhem celého
odpoledne bylo k dispozici profesionální focení,
odkud si mohli zájemci fotky ihned odnést.
Dìkujeme všem, kteøí pomohli s pøípravou a
zajištìním besídky.
Pøejeme šťastné a veselé prožití vánoèních svátkù.
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AIKIDO CLUB
Co nového v Aikido Clubu
V létì jsme se zúèastnili semináøe, který se konal u pøíležitosti 20 výroèí založení Èeské
asociace aikida. Semináø vedl Waka Sensei – Mitsuteru Ueshiba a byl to pro nás velký zážitek
zacvièit si z hlavním uèitelem aikida, který k nám pøiletìl z Japonska. Waka Sensei není jen
prezident Aikida, ale hlavnì pravnuk zakladatele Aikida - Moriheie Ueshibi. Bylo to poprvé a
pravdìpodobnì i naposledy, kdy jsme mìli možnost si zacvièit pod jeho vedením.

dĂŵŶĢŬĚĞũƐŵĞŝŵǇ

V záøí jsme se rozhodli, že zkusíme otevøít druhou skupinu pro dìti, a byli jsme mile pøekvapeni velkým zájmem o Aikido. Cvièení je urèeno pro uplné zaèáteèníky a vede ho Tomáš
Jilma každý ètvrtek od 17:15. Ti pokroèilejší chodí v sobotu s Radkem Semelkou od 10:00. Za
to že jsme mohli pøíjmout vìtší poèet dìtí, musíme pøedevším podìkovat místnímu Obecnímu úøadu, za každoroèní podporu. Bìhem osmi let, jsme postupnì vymìnili staré nevhodné
gumové podložky a koberce, za krásné nové tatami. A to bychom bez pomoci nedokázali.
^ƚĂƌĠŬŽďĞƌĐĞͲϮϬϬϵ͘EŽǀĠƚĂƚĂŵŝͲϮϬϭϳ






Za Aikido club Jilma Tomáš
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TJ SOKOL ŘEČANY NAD LABEM
Jak žije TJ SOKOL Øeèany nad Labem
Od záøí 2017 pravidelnì cvièí ženy pod vedením Hanky Popkové a Laïky Lupínkové. Ve støedu
si chodí protáhnout tìlo oddíl všestrannosti
pod vedením Jiøího Karvánka a Ivana Kalouska st. Trénují florbalisté a volejbalisté.
V øíjnu – 28. 10. si oddíl všestrannosti vyšlápl na menší túru Øeèany - Zdechovice – Morašice – Obøí postele – Zdechovice a domù.
Nálada dobrá, horší bylo poèasí - foukal silný
vítr. Stejný výšlap plánují po vánoèních svátcích 27. prosince.
V sobotu 9. 12. opìt probìhl tradièní Èertovský turnaj ve stolním tenisu a volejbalu.
Dopoledne zaèal stolní tenis.
Otevøený turnaj s tìmito výsledky:
Žactvo: 1. Sandhaus –Sokol Pce., 2.Chvojková – Hlaveèník, 3. Adámek – Øeèany,
4. Erbanová – Øeèany
Dospìli: 1. Krivský – Chvaletice (obhájil prvenství z minulého roèníku), 2. Janák – Øeèany, 3.
Matoušek, 4. Boøánek - Selmice
Volejbalová utkání:
1. Imitace (Kladruby + Bohdaneè),
2. Øeèany A, 3. Palèáci – Sokol Pardubice,
4. Øeèany B ( žákynì + dorost), 5. Trpaslíci
– Svítkov, 6. Èerné vdovy – Pardubice
Viz foto- mládí + zkušení hráèi - Øeèany
Nejvíce potlesku za pøedvádìnou hru sklízelo družstvo mladých – Øeèany B.
Turnaj skonèil po vyhlášení výsledkù a pøedání cen cca ve 20.00 hodin.
Pochvala patøí organizátorùm turnaje èlenùm TJ Sokol Øeèany ve složení Jiøí Karvánek, Ivan Kalousek ml., Petr Matoušek a za zpracování a zápis výsledkù Davidovi Hrobaøovi.
Na 13. leden 2018 se pøipravují tradièní Šibøinky a na bøezen Valná hromada.

Za TJ Sokol Eva a Ivan Kalouskovi
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Myslivecké setkání ve školce

Ve støedu 22.listopadu 2017 navštívili naši školku èlenové MS Øeèany nad Labem a zároveò
trubaèi Okresního mysliveckého spolku Pardubice.
Dìti jsme pøivítali slavnostním troubením podle mysliveckého zvyku „ Vítáme Vás“. Zpoèátku byly dìti pøekvapené intenzitou mysliveckého troubení z lesnic, ale pozdìji se jim troubení moc líbilo.
Dìti, které se setkání zúèastnily se peèlivì pøipravily na naši návštìvu. Krásná výzdoba ve
školce spoleènì s obrázky zvíøat výbornì doplnily povídání o myslivosti. Velmi nás pøekvapilo,
jak byly dìti šikovné a výbornì spolupracovaly. I pøes svou zvídavost a množství dotazù se
chovaly velmi ukáznìnì a tiše jako v lese.
Celé povídání o myslivosti bylo doplnìno praktickými ukázkami - vypreparovanými exponáty, shozy, paroží, deky (kùže) z rùzných druhù lesní zvìøe, ukázka zbraní, kterými se loví a
které se dìtem moc líbily. Nadšenì si odnášely prázdné patrony ze støelnice. Dìti si tak mohly
prakticky osahat èást naší lesní fauny . Oddìlení Sluníèek a Hvìzdièek tak opravdu záøila. Se
zájmem dìti sledovaly povídání o myslivecké mluvì, napø. svìtla = oèi, zbranì = zuby èerné
zvìøe, slecha = uši apod. Dìti se tak pøesvìdèily o tom, že myslivec není jenom lovec a nemyslí
jen na sebe, ale také se stará o les a obyvatele v nìm.
Protože nyní je období vegetaèního klidu, a pro nìkterou zvìø doba zimního spánku, myslivci teï chodí do lesa zasypávat krmení do zásypù pro drobnou zvìø a chystají pro další
zvíøátka také nìco dobrého - když se blíží ty Vánoce.
Další návštìva a milé setkání se uskuteèní v mìsíci myslivosti (v èervnu). Urèitì pro dìti
pøipravíme nìjaká zajímavá pøekvapení a doprovodí nás i naši ètyønozí parťáci.
Vìøíme, že se tìšíte stejnì jako my.
Lovu zdar!

Lucie a Tomáš Machovi
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Vánoce jsou za dveømi a dìti z Mateøské školy v Øeèanech nad Labem si je užívají už od zaèátku prosince. Malují, vyrábìjí pøáníèka a dáreèky, vystøihují papírové vloèky a slepují vánoèní
øetìzy ke zkrášlení školky. Pøitom si samozøejmì vesele prozpìvují písnièky o zimì, o zvíøátkách, o èertech a Mikulášovi. Ale nejen to, tradiènì si pøipomínáme staré vánoèní zvyky a i to,
že o Vánocích by nemìl být nikdo sám. Dìti rozkrajovaly jablíèka a povìsily si na dveøe jmelí.
Jako každý rok, tak i letos vystoupily dìti z naší mateøské školy na slavnostním rozsvícení
vánoèního stromu v místním parku. Dìti sem pozvala paní starostka Michaela Matoušková a
za svùj pøipravený program sklidily velký potlesk od poèetného publika.
Naše dìti dokonce prožily „Vánoce na zámku“. Pøi prohlídce zámku Karlova Koruna V
Chlumci nad Cidlinou jsme objevovali zvyky a kouzla Vánoc v jednotlivých státech svìta, vidìli
jsme veliký betlém, èerta, Mikuláše i andìla a vyslechli jsme si povídání o narození Ježíška.
Jak se èert nemùže zbavit upovídané Káèi jsme zhlédli v pohádce „Èert a Káèa“ od Víly Srdíèkové a další pohádku s názvem „ O veselém vánoèním stromeèku“ nám zahrálo divadélko
Kolobìžka. No prostì ve školce si èerti podávali kliku od dveøí, a že k nám zavítali i 5. prosince,
to už každý ví. Samozøejmì je doprovázel i Mikuláš s andìlem, kteøí s sebou donesli ovoce a
sladkosti pro hodné dìti. A že jsou hodné všechny, to jim samozøejmì naše dìti slavnostnì
odpøísáhly. Zazpívaly písnièky a pøi louèení si podrbaly èerta na zádech.
To poslední pøekvapení pøed vánoèními prázdninami pøipravily dìti se svými uèitelkami pro
rodièe. Krásný program plný øíkadel a písnièek s pohybem si pøipravily dìti ze tøídy Sluníèek i
Hvìzdièek. Rodièe si odnášeli domù dáreèek, pøáníèka i slzièku dojetí, dìti zase svoje nadìlené
dáreèky.
Do nového roku 2018 pøejeme všem dìtem, rodièùm, prarodièùm, prostì všem lidem
hodnì zdraví, štìstí a radosti.
Lenka Fidlerová, uèitelka MŠ
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Podìkování sponzorùm:
Dìkujeme
Tiskárnì L. Sobotka
OÚ Trnávka
Transformu a.s. Láznì Bohdaneè
Spoleènosti pøátel ZŠ a MŠ Øeèany nad Labem
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.
Hana Hozáková, vedoucí uèitelka MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Adventní jarmark
Poslední listopadový ètvrtek pøichystal kolektiv uèitelù a žákù naší
základní školy adventní jarmark.
Od 15. do 17. hodiny mohli zažít
návštìvníci pøíjemnou pøedvánoèní
atmosféru. Jarmark zahájil školní pìvecký sbor Myšáci. Po spoleèném zpívání koled již všechny pøíchozí lákala
sladká vùnì zdobených perníèkù a
dalšího cukroví, které nebylo možno
odolat. Na jarmarku byly k zakoupení
nádherné výrobky našich žákù, které
vznikaly postupnì pøi hodinách výtvarných výchov i pracovních èinností, nezahálely ani dìti pøi èinnostech
v zájmových kroužcích (Dovedné
ruce, Keramický kroužek apod.) a ve
školní družinì. S organizací prodeje
a zajištìním pohoštìní nám vypomohl školní parlament. Velkou pomocí
bylo také pøispìní rodièù, prarodièù i široké veøejnosti.
Snad nikdo neodcházel domù s prázdnou, lákadel v podobì vánoèních ozdob, svícnù, lucernièek, adventních vìncù, roztomilých andílkù, prasátek pro štìstí a nápaditých dekorací ze
døeva, látky a pøírodnin bylo nespoèet. Kdo si chtìl vyzkoušet svoji zruènost, jistì se zastavil
u stánku pedigem.
Výsledná èástka, která byla prodejem získána, bude opìt vìnována na financování akcí
pro naše žáky.
Velké podìkování tedy patøí vám všem, kteøí jste nám podali pomocnou ruku a i díky vám
jsme v letošním školním roce mohli adventní jarmark uspoøádat.
Dìkujeme paní PANCHÁRTKOVÉ, PYSKATÉ, DLESKOVÉ, APLTAUEROVÉ, BALÁŽOVÉ, KØIVKOVÉ, BECHNÉ, GERGELYOVÉ, KOHOUTKOVÉ, ŠŤASTNÉ, OBEŠLOVÉ, ŠOLTOVÉ, VANÈUROVÉ,
BENEŠOVÉ, NÌMCOVÉ, NOVOTNÉ, NEDBALOVÉ, SVOBODOVÉ, ERBANOVÉ, KOHOUTKOVÉ,
FLIEGEROVÉ, VENCLOVÉ, VONDRÁKOVÉ, KØOVÁKOVÉ, PROROKOVÉ, KØIVKOVÉ, TERZIU, VELÈOVSKÉ, VAÒKOVÉ, SOBOTKOVÉ, PECKOVÉ, DOSTÁLKOVÉ, RICHTEROVÉ, KALOUSKOVÉ, FOFOÒKOVÉ, ŽLUMOVOVÉ, DAVIS, TICHÉ, SLAVÍKOVÉ a paní RUŽANSKÉ.
Pøejeme všem krásný adventní èas.
Za kolektiv uèitelù Veronika Danielová
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Soutìž v pøespolním bìhu
14. 9. 2017 se na dostihovém závodišti v Pardubicích konal pøespolní bìh pro žáky škol
par-dubického regionu. Z naší školy se zúèastnili: Adéla Žáková, Anna Rychecká, Anežka Køová-ková, Nela Chvojková, Sarah Koèárníková, Helena Erbanová, Tereza Radilová, Hana Koèí,
Richard Jezdinský, David Boøánek, Tomáš Pazderka, Václav Hamr, Michal Forisek
Poèasí nám celou dobu pøálo. Nebylo vedro, ale také nepršelo a navzdory deštivému poèasí,
které panovalo pøedchozí den, dráha byla pevná a bez bláta.
Závod zahajovaly mladší dívky a ty si vybraly jedinou chybu dne. Nezvládly obrátku a bìžely zpìt jinou trasou – pochopitelnì delší a horší. Nìkterá dìvèata pøekonávala vodní pøíkop
bro-dem, nìkterá objevila lávku.
V celkovém poøadí škol mladší dívky skonèily 9. a starší chlapci 11., což v konkurenci i
spor-tovních škol je slušný výsledek, který nám udìlal radost.
Další závody už probìhly bez chyb. Závodu se úèastnilo mnoho škol základních i støedních z celého pardubického okresu vèetnì tìch sportovních. Nejlepšího umístìní z naší školy
dosáhl David Boøánek a z dìvèat Adéla Žáková. Nicménì gratulace patøí i ostatním, protože
všichni se snažili a dobìhli.
Brigita Stloukalová
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Závod O nejrychlejšího chlapce a dívku
18. 9. 2017 se na atletickém stadionu Dukla v Pardubicích konal závod O nejrychlejšího
chlapce a dívku. Zúèastnilo se také 8 dívek a 9 chlapcù z naší školy.
Rozbìhy zaèaly po roènících ve ètvrt na deset, na jedné stranì stadiónu dìvèata, na druhé
chlapci. Všichni bìželi naplno. Udìlalo nám radost, že tøi chlapci postoupili do semifinále.
Pøed semifinále jsme mìli dvì hodiny èas, a tak jsme se šli projít a nìco si koupit. Také nám
bylo jasné, že domù se dostaneme o nìco déle, než jsme plánovali.
Semifinále už ubíhala rychleji a s elektronickou èasomírou! A proti soupeøùm a také té
èasomí-øe uspìli Šimon Balhárek a Bohuslav Trojáèek a postoupili do finále. Finále oba zvládli
per-fektnì, zabojovali a oba získali tøetí místo.
Z úspìchu však samozøejmì mìli radost všichni a to pøesto, že do Øeèan jsme se vrátili až
v pìt hodin odpoledne. Díky a pochvala patøí všem, kteøí se zúèastnili a reprezentovali školu.
Brigita Stloukalová
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Beseda s paní knihovnicí
Z prací žákù 3. tøídy:
POHÁDEK NENÍ NIKDY DOST
V úterý 26. 9. mìla naše tøída besedu s paní knihovnicí. Paní knihovnice
nám pøeèetla Popletenou pohádku.
Museli jsme poznat, jaké pohádky v ní
byly schované. Poznali jsme pohádku O
Snìhurce a O Èervené Karkulce. Potom
jsme plnili pracovní list.
Natálka Nedbalová
Dnes nás navštívila paní knihovnice
z místní knihovny. Uèila nás, jak se vyrábí strašidlo z papíru. Také nám vyprávìla o knížkách,
jejich autorech a ilustrátorech. Vyprávìní se mi moc líbilo, ale nejlepší bylo ètení Popletené
pohádky.
Tomáš Dubec
Projekt „Medové snídanì“
Ministerstvo zemìdìlství uspoøádalo ve školním roce
2017/18 již tøetí „Medové snídanì“, které jsou urèeny pro
mateøské školy a první stupeò základních škol. Na naší základní škole projekt probìhl 8. a 9. listopadu v dopoledních
hodinách. Žáci dostali k „snídani“ èerstvý chléb s máslem a
výborným medem. Med se známkou „Regionální potravina“
jim pøinesl sám uèitel vèelaøství,
pan Dominik Láznièka z Pøelovic
u Lázní Bohdaneè, který žáky
seznámil s životem vèel, jejich
významem a procesem tvorby
medu.
Cílem projektu je nejen podpora zdravého životního stylu, ale
také propagace medu jako kvalitní potraviny pøírodního charakteru.
Dìtem voòavá snídanì chutnala a navíc se dozvìdìly mnoho
zajímavostí ze vèelího úlu.

Veronika Danielová
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Nìmecký divadelní festival
Každý rok v øíjnu poøádá Goethe-Zentrum Nìmecký divadelní festival. Do pardubického Divadla 29 letos vyrazilo 18. øíjna
10 dívek 8. a 9. tøídy, aby se staly souèástí
pøedstavení Der Wolf und die sieben Geißlein (O vlkovi a sedmi kùzlátkách).
Pøedstavení nastudovali herci divadla
Galli München, hrálo se tedy nìmecky a diváci se zároveò stali herci. Cílem bylo posílit
jazykové sebevìdomí žákù a motivovat je k
praktickému použití svých dosavadních jazykových znalostí. Pro mnohé to byla vùbec první
pøíležitost slyšet živou mluvenou nìmèinu.
Naše dìvèata nezùstala jen tiše sedìt, herecké role si vyzkoušely Dominika Banková, Tereza Radilová, Bára Rùžièková, Bára Chládková a Petra Bulíèková. Navázali jsme tak na loòské
pøedstavení, kdy jsme opìt dokázali, že i žáci z Øeèan nad Labem se mohou prosadit, i když
jsme byli vìkovì nejmladší.
Veronika Danielová
Výlet do Slatiòan
Stejnì jako ostatní tøídy I. stupnì naší
školy si také žáci 5. tøídy a 4.B zpøíjemnili
podzimní dny výletem do Slatiòan.
Èekala je nejen prohlídka høebèína, ale
i návštìva Švýcárny, ve které se v souèasné
dobì nachází zajímavá výstava s názvem
Afrika „Cestování Auerspergù“. Žáci se tak
mohli vydat na dalekou cestu za divokou
zvìøí Afriky.
Po prohlídce jsme spoleènì vystoupali
do prvního patra, které bylo zaøízeno jako
interaktivní sál. Zde si dìti vyzkoušely napø. jízdu koèárem, sedlání i høebelcování koní. Spoleènì jsme si pøeèetli povìst O strážci Švýcárny a nesmìli jsme se zapomenout vyfotografovat
v sedle.
Dìtem se ve Švýcárnì velice líbilo a mnozí se tam jistì vrátí ještì jednou s rodièi, tøeba
právì v èase adventním, kdy zde bude pøichystána výstava papírových betlémù i prodejní
výstava ruènì zdobených ozdob. Šikovné dìti se pak jistì zabaví v tvoøivých dílnách.
Veronika Danielová
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Èinnost školní družiny
ZÁBAVNÁ OLYMPIÁDA ŠKOLNÍ DRUŽINY
V záøí probìhla v oddìleních družiny pøíležitostná akce Zábavná olympiáda.
Dìti soutìžily v rùzných disciplínách, napøíklad v kroužení obruèí, ve skoku do dálky z místa,
ve skákání pøes švihadlo, v bìhu, ve stoji na jedné noze na výdrž aj.
Ti nejlepší obdrželi diplomy a drobné ceny. Všichni sportovci byli odmìnìni malou sladkostí.
DRAKIÁDA
V týdnu od 16. do 20. øíjna probìhla ve všech oddìleních družiny Drakiáda.
Paní vychovatelky si pro dìti pøipravily rùzné tematické hry, uskuteènila se soutìž ve vytváøení
drakù a v závìru týdne probìhlo spoleèné pouštìní drakù na høišti.
MALÍ SBÌRATELÉ
11. øíjna si dìti do družiny pøinesly své sbírky, aby je ukázaly ostatním kamarádùm. Mohli
jsme vidìt sady poštovních známek, odznáèkù, pohlednic, turistických magnetek, Pokémon
kartièek a Minecraft kartièek, samolepek, rùzných figurek, koníkù, vojáèkù, aj. Byla to hezká
akce, ve které jsme chtìli vyzdvihnout sbìratelství jako zajímavý druh volnoèasové zábavy.
BARVY PODZIMU
14. listopadu jsme pøipravili pro rodièe podzimní výstavku tvoøivosti dìtí ze školní družiny.
J. Andrlová, vedoucí vychovatelka ŠD
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XVIII. roèník „Turnaje ve vánoèním šplhu“
1. 12. 2017 probìhl na naší škole již osmnáctý roèník „Turnaje ve vánoèním šplhu“. Turnaj se poøádal pro žáky 1. stupnì. I v letošním
roce se nám podaøilo získat na soutìž finance
od Pardubického kraje v rámci grantového
programu na podporu sportu a volnoèasových
aktivit v Pardubickém kraji v roce 2017, prostøednictvím nichž jsme mohli zajistit nebo
proplatit dopravu a nakoupit ceny. Navíc nám
pomohli i zákonní zástupci našich žákù a
sponzoøi.
Turnaje se zúèastnili jak žáci naší školy, tak
i z okolních škol (ZŠ Pøelouè Smetanova, ZŠ
Choltice, ZŠ Pøelouè Masarykova, ZŠ Týnec nad
Labem, ZŠ Chvaletice, ZŠ Hlaveèník). Soutìžící
šplhali na tyèi od 1. do 5 tøídy, chlapci a dívky v samostatné kategorii. Bìhem dopoledne
byl navíc pøipraven doprovodný program pro
všechny, kteøí èekají, až na nì pøijde øada.
Soutìže pøipravili žáci naší školy z 5. tøídy. Po došplhání byli všichni obdarování svaèinkou,
kterou jim pøinesl Mikuláš se svou družinou. Tradicí se stal i sportovní host, v letošním roce
to byli zástupci Kickboxového oddílu Macák´s GYM, kteøí nám pøedvedli jak ukázku svého
tréninku, tak i skuteèný zápas.
Na závìr soutìže byli odmìnìni první tøi z každé kategorie, kteøí získali hodnotnìjší ceny a
medaile (Umístìní našich žákù - 1. tøída chlapci – 1. místo – J. Ryba, 2. místo – T. Kohoutek,
2. tøída chlapci – 1. místo – J. Kohoutek, 3. tøída chlapci – 2. místo – L. Erban, 5. tøída – 1.
místo – S. Kadavý. S. Kadavý byl zároveò vyhlášen nejrychlejší šplhaèem s èasem 3,01s).
Nejlepší školou se stala ZŠ Smetanova Pøelouè, která získala pohár, vyrobený v naší keramické
dílnì spoleènì s medailemi pro vítìze (naše škola v letošním roce skonèila na tøetím místì).
Všem gratulujeme a tìšíme se na další již IX. roèník.
Za kolektiv uèitelek 1. stupnì N. Doubravová, zástupkynì øeditele školy
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SPONZOØI 18. 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 2017)
Ovoce – Zelenina – Vitera,
ALMA – Aleš Petrù
Peckovi, Novákovi, Žlumovovi, Fliegrovi, Vánišovi, pí Živná, Køivkovi, Langrovi, Nedbalovi, Velèovský, pí. Koláèná,
pí Miffková, Janouchovi, Navrátilovi,
Duškovi, Kalouskovi, Chvojkovi, Kadavá,
Veselí, Šoltovi, pí Jedlièková
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Úspìch v soutìži
Bìhem øíjna probìhlo školní kolo Pøírodovìdného klokana – kategorie Kadet pro žáky
8. a 9. tøíd. Každý rok odesíláme do Pardubic jména a bodové výsledky prvních 10 žákù a
èekáme, zda nìkdo obstojí v okresním kole. Letos se to koneènì podaøilo žáku 8. tøídy Tomáši
Pazderkovi, který se svými 83 body skonèil na krásném 10. místì. Pøed ním skonèilo 8 žákù
devátých tøíd pardubických škol. Pøitom rozdíl mezi 1. a 10. místem Tomáše byl 4 body. Našemu reprezentantovi blahopøejeme a vìøíme, že pøíští rok s dalšími novì nabytými znalostmi
bude stejnì úspìšný. Kéž by bylo více tak šikovných žákù!
Jana Záleská

„Kolektiv pracovníkù ZŠ a MŠ Øeèany nad Labem pøeje všem ètenáøùm
zpravodaje, všem obèanùm a široké veøejnosti pohodové prožití
vánoèních svátkù a nový rok plný zdraví a spokojenosti.“
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