ÚVODNÍ SLOVO
Krásné Vánoce, milí spoluobèané,
rok se s rokem sešel a opìt pøišlo to krásné období Vánoc, na
které se vìtšina z nás moc tìší. Letos mám obzvláštì radost, že
vás mohu pøivítat u dalšího èísla zpravodaje. Je totiž po volbách
a díky vašim hlasùm a vùli zastupitelù, mohu již po tøetí volební
období vést naše obce. Dìkuji vám z celého srdce za další pøíležitost a dùvìru, která je nejen pro mne, ale pro všechny naše novì
zvolené zastupitele velkým závazkem. Doufám, že až tu za další
ètyøi roky budeme skládat své úèty, bude za námi alespoò tolik
odvedené práce, jako bylo za uplynulá dvì volební období. Výsledky voleb již jistì všichni
znáte, ale je naší povinností vám je sdìlit i zpùsobem v místì obvyklým, tudíž v našem
zpravodaji. Na dalších stránkách si proto mùžete výsledky shlédnout a zároveò se podívat na
funkèní rozložení zastupitelù obce.
Až budete èíst tyto øádky, bude mít naše obec schválený rozpoèet na rok 2019. Co velkého, mimo bìžný chod obce nás tedy v roce 2019 èeká? Máme podané 3 žádosti o dotaci a to
na výmìnu veøejného osvìtlení, na rekonstrukci místní komunikace Na Raèanech v Labìtínì
a na výstavbu chodníku podél ul. 1.máje. Na všechny akce máme již pøipravené stavební povolení a našetøené finanèní prostøedky. Velkou zmìnou projde z jara i naše èistièka odpadních
vod, která bude z èásti zrekonstruována. Také nás èeká vybudovat nové dopadové plochy u
dìtského høištì v Labìtínì, aby už našim dìtem nezalézal písek do bot a bylo èistìjší okolí.
V pøíštím roce také zahájíme práce na pøípravì projektové dokumentace místní komunikace Za kostelem, kterou se budeme snažit vystavìt tak, aby zapadla do nejstarší èásti obce
a doplòovala tak vhodnì náš románský kostelík. Také se pustíme do pøípravy projektu návsi a
pøilehlé místní komunikace Do kouta. S tím pùjde ruku v ruce i projekt na revitalizaci parku.
Toto plánování ale bude trvat delší dobu a bude vyžadovat vaši úèast pøi veøejných projednáních, abychom si byli jisti, že koneèný stav bude preferován vìtšinou z vás.
Náplò práce na pøíští rok však obsahuje další a další záležitosti, o kterých vás budeme
informovat v prùbìhu roku. Zachovejte nám proto pøízeò i ten další rok, a pokud máte sami
nìjaké dobré nápady, co byste chtìli v obci mít, nebo co vám tu chybí, budu ráda, když pøijdete na obecní úøad a spolu si o nich popovídáme. Jste u nás vždy vítáni, ať máte potøebu
øešit pøíjemnìjší, ale i ménì pøíjemné záležitosti.
Milí spoluobèané, pøeji vám všem krásné prožití Vánoc, ať jsou vaše chvíle v kruhu rodinném pøíjemné, ať se vám vyplní všechny vaše pøání, touhy a oèekávání a vstup do roku 2019
nechť je šťastný, stejnì tak jako celý nový rok.

Ing. Michaela Matoušková, MPA, starostka obce
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 10/2018 ze dne 29. 10. 2018
OZ schválilo:
1) Zapisovatele zápisu Ing. Martu Vanèurovou
2) Ovìøovatele zápisu Miloše Švejka a Ing. Petra Matouška
3) Schválení programu jednání
4) Zvolení dvou místostarostù. Místostarostu pro technické záležitosti obce a místostarostu
pro stavební záležitosti obce.
5) Pro výkon funkce starosty obce bude èlen zastupitelstva dlouhodobì uvolnìn.
6) Veøejný zpùsob volby starosty a místostarostù.
7) Pro výkon starosty obce Ing. Michaelu Matouškovou, MPA
8) Pro výkon místostarosty pro technické záležitosti obce Miloše Švejka a pro výkon místostarosty pro stavební záležitosti Mgr. Josefa Tuèka.
9) Zøízení finanèního a kontrolního výboru. Finanèní výbor 5 èlenný a kontrolní výbor 5 èlenný.
10) Za pøedsedkyni finanèního výboru Kateøinu Teplou
11)Za pøedsedkyni kontrolního výboru Ing. Martu Vanèurovou
12) Za èleny finanèního výboru Janu Šejnovou, Vìru Svobodovou, Ing. Ivetu Urválkovou,
Ing. Kateøinu Petrovou.
13) Za èleny kontrolního výboru Aleše Petrù, Ivu Blažkovou, Miroslava Tkáèe a Hanu Popkovou.
14) Odmìnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolnìného èlena zastupitelstva obce
ve výši 14.000 Kè mìsíènì na jednoho místostarostu. Odmìna v této výši bude každému z
místostarostù poskytována ode dne 1.11.2018.
15) Odmìnu za výkon funkce neuvolnìného èlena zastupitelstva obce ve výši 360 Kè + 180 Kè
(pøíplatek dle poètu obyvatel)mìsíènì. Odmìna bude poskytována ode dne pøijetí tohoto usnesení
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16) Odmìnu za výkon funkce neuvolnìného pøedsedy výboru zastupitelstva ve výši 3.068 Kè
mìsíènì, za èlena výboru zastupitelstva 2.557 Kè, za neuvolnìného èlena zastupitelstva 1.534
Kè za mìsíc dle platných právních norem a to ode dne 1.11.2018.
17) Zøízení tìchto výborù, jejich pøedsedù a èlenù:
Poøádkový výbor: pøedseda Aleš Petrù, èlenové budou schváleni na dalším jednání OZ
Výbor pro životní prostøedí: pøedseda Ing. Petr Matoušek, èlenové budou schváleni na
dalším jednání OZ
Výbor pro sport: pøedseda Ing. Jaroslav Køivka, èlenové budou schváleni na dalším jednání OZ
Výbor pro kulturu a místní èást Labìtín: pøedseda Miroslav Tkáè, èlenové: Miloš Koth, Hana
Popková, Kateøina Teplá, Ing. Marta Vanèurová.
Zastupitelstvo zároveò schválilo náplní èinnosti pøedsedù výborù administrativní pøípravu
podkladù pro jednání i pro vydání rozhodnutí, k jednání s obèany a k dalším úkonùm nutným
pro výkon výborù dle pøedaných podkladù od starostky èi místostarostù obce.
Dále zøizuje:
Redakèní radu ve složení: Lukáš Sobotka, Miroslav Tkáè, Ing. Michaela Matoušková, MPA
Protipovodòovou komisi: Ing. Michaela Matoušková, MPA, Miloš Švejk, Mgr. Josef Tuèek, Vladimír Urlich, Miloš Koth.
Výbìr bodù ze zasedání obecního zastupitelstva è. 11/2018 ze dne 14. 11. 2018
Volba èlenù poøádkového výboru
Pøedsedající vyzvala pøedsedu poøádkového výboru k podání návrhu na èleny poøádkového
výboru. Byly podány následující návrhy na èleny tohoto výboru: Martin Živný a Pavel Dostálek
st. Jiné návrhy nebyly podány.
Zastupitelstvo schválilo:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. volí èleny poøádkového výboru pana Martina Živného a
pana Pavla Dostálka st.
Volba èlenù výboru pro sport
Pøedsedající vyzvala pøedsedu výboru pro sport k podání návrhu na èleny výboru pro sport.
Byly podány následující návrhy na èleny tohoto výboru: Petr Køivka ml., Tomáš Jilma, Jan
Èapek a Lukáš Hostinský. Jiné návrhy nebyly podány.
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Zastupitelstvo schválilo:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. volí èleny výboru pro sport Petra Køivku ml., Tomáše Jilmu,
Jana Èapka a Lukáše Hostinského.
Volba èlenù výboru pro životní prostøedí
Pøedsedající vyzvala pøedsedu výboru pro životní prostøedí k podání návrhu na èleny výboru
pro životní prostøedí. Byly podány následující návrhy na èleny: Jan Beran a Filip Bank. Jiné
návrhy nebyly podány.
Zastupitelstvo schválilo:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. volí èleny výboru pro životní prostøedí Jana Berana a Filipa
Banka.
Urèení ceny rozvozu obìdù pro seniory
Pøedsedající informovala o žádosti ze strany obyvatelky obce na bezplatný rozvoz obìdù pro
seniory v obci.
Nyní je cena za rozvoz obìdu za den 9 Kè vè. DPH. Za jeden mìsíc je to tedy èástka pøibližnì
200 Kè. Tento poplatek je urèen na pokrytí nákladù na mzdu pracovníkù rozvážejících obìdy
a pohonné hmoty.
Po všeobecné diskuzi s obèany k této sociální problematice v obci vyplynulo, že zdarma by
mìl být rozvoz pro seniory až pøi pobírání pøíspìvku na péèi od druhého stupnì.
Zastupitelstvo schválilo:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje rozvoz obìdù pro seniory pobírající pøíspìvek na
péèi od 2. stupnì zdarma. Pro ostatní seniory zùstává cena nezmìnìna.
Stanovení ceny obvyklé pro nájem obecních pozemkù a dalšího postupu pøi zmìnì nájemních smluv na pozemky v majetku obce
Pøedsedající dále informovala o nutnosti urèení aktuálních cen obvyklých pøi pronájmu obecních pozemkù, a to jak v pøípadì spolkù, tak i u pronájmu zemìdìlských pozemkù.
Mgr. Tuèek seznámil všechny pøítomné s postupem urèení aktuálních cen pozemkù v katastru
naší obce. Podle zákona o obcích musí být pozemek pronajatý za cenu v místì a èase obvyklou, a je tøeba nastavit podmínky smluv tak, aby bylo ceny pronájmu pokud možno optimálnì
nastavovat.
Následovala všeobecná diskuze k této problematice. Je tøeba schválit novì upravené ceny a
postupnì s jednotlivými nájemci projednat nové podmínky a nové nájemní smlouvy.
Zastupitelstvo schválilo:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje stanovení cen obvyklých pro nájem obecních
pozemkù a povìøuje starostku obce a místostarostu pro stavební záležitosti obce, aby pøipravili vyvìšení nových zámìrù obce o pronájem èi pacht pozemkù s aktuální cenou ob4

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

zpravodaj_prosinec_2018.indd 14

14.12.2018 12:54:13

vyklou, jako cenou s nejnižším podáním, a dále ke všem jednáním s nájemníky èi pachtýøi.
Doba pronájmù a pachtù bude 1 rok až 1,5 roku dle zpùsobu hospodaøení na pozemku. U
sportovišť a dalších ploch pronajímaných zájmovým a sportovním spolkùm v obci je doba
nájmu stanovena na 10 let z dùvodu veøejného zájmu.
1) Pøírodní sportovištì a rekreaèní plochy
5,55 Kè/m2 = roèní nájem
2) Zemìdìlský pozemek k. ú. Øeèany n. L. 0,13 Kè/m2 = 1325 Kè/ha
3) Hospodáøsky využitelný pozemek k. ú. Øeèany nad Labem 4,47 Kè/5 let = roèní nájem
0,90 Kè/m2
4) Zemìdìlský pozemek k. ú. Labìtín 0,15 Kè/m2 =1527 Kè/ha
5) Hospodáøsky využitelný pozemek k. ú. Labìtín 4,47 Kè/ 5 let = roèní nájem 0,90 Kè/m2
Smlouvy na odbìr energie a plynu od roku 2019
Pøedsedající dále informovala o nutnosti schválení nových cen dodávek energií pro obec na
období 1 nebo 2 pøíštích rokù. Souèasné smlouvy na odbìr energie a plynu konèí k 31.12.2018.
K dispozici jsou nabídky od spoleènosti ÈEZ ESCO a Innogy, levnìjší ceny ve všech kategoriích
má první z uvedených spoleèností.
Paní starostka i Ing. Køivka sdìlili, že u cen elektrické energie i plynu v poslední dobì došlo
všeobecnì ke znaènému nárùstu. Trh je momentálnì velmi nestabilní a nelze s jistotou øíci, jak
se situace v pøíštím roce bude mìnit. Zastupitelé se vìtšinovì shodli na fixaci cen na jeden rok.
Zastupitelstvo schválilo:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje uzavøení smlouvy na odbìr Elektøiny z NN od
spoleènosti:
ÈEZ ESCO, a.s. dle nabídky è. 1295037903 na dobu 1 roku za cenu tarif PARAM7 za 1365
Kè/MWh, PARAM5 za 1558 Kè/MWh, PARAM3 za 1398 Kè/MWh, PARAM2 za 1689 Kè/MWh.
Uzavøení smlouvy na odbìr elektøiny z VN od spoleènosti:
ÈEZ ESCO, a.s. dle nabídky è. 1295038563 na dobu 1 roku za cenu 1598 Kè/MWh.
Uzavøení smlouvy na odbìr plynu od spoleènosti:
ÈEZ ESCO, a.s. dle nabídky è. 1295037912 na dobu 1 roku za cenu 695 Kè/MWh.
Projednání PD na projekt „Neveøejná vrtaná studna na p. p. è. 337/6, k. ú. Øeèany n. L.
Paní starostka informovala o øešení vzniklé situace se zøízením vrtu u fotbalového areálu v
obci. SK Øeèany n/L si nechalo vypracovat hydrogeologický posudek a projektovou dokumentaci k již døíve zøízenému vrtu. Dle tohoto posudku je èerpání vody možné bez negativních
dùsledkù na okolní pozemky do objemu 60 m3 vyèerpané vody za den. Uvedená stavba
byla již oplocena, opatøena tabulkou zákaz vstupu nepovolaným osobám. Paní Kateøina Teplá
doporuèila prùtok vody kontrolovat namontováním mìøícího zaøízení, aby bylo možné dostát
kontrole maximálních odbìrù dle hydrogeologického posudku.
Stavební výbor tyto dokumenty též schvaluje. Pøedsedající dále seznámila zastupitele s nutností vyvìsit nový zámìr obce o pronájmu pozemkù pro SK Øeèany 1920 a Sokol tak, jak dané
pozemky jednotlivé spolky využívají a to na dobu 10 let z dùvodu veøejného zájmu.
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Zastupitelstvo schválilo:
Zastupitelstvo obce Øeèany n. L. schvaluje Udìlení souhlasu obce k projektové dokumentaci
na „Neveøejnou vrtanou studnu na p. p. è. 337/6 v k. ú. Øeèany nad Labem“ pro investora
SK Øeèany nad Labem 1920 za podmínky osazení mìøení prùtoku vody pro zjištìní množství
èerpání vody do akumulaèní nádrže.
Dále schvaluje vyvìšení zámìru obce pronajmout pozemky sportovištì rozdìlené do dvou
zámìrù obce na:
1) pronájem kabin, èásti pozemku zabírající akumulaèní nádrž a objekt se studnou, klubovnu, nové fotbalové høištì, plechové garáže a staré fotbalové høištì s tím, že staré fotbalové
høištì bude moci být i nadále využíváno ke konání obecních akcí.
2) pronájem antukového høištì a pøilehlých kabin a èásti pozemku p. è. 337/8 za kabinami
Úplný výèet bodù z jednání zastupitelstva obce najdete na webových stránkách obce.
Zde byly redakcí vybrány jen nejdùležitìjší body.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Zmìna svozu plastových pytlù o vánocích
Upozoròujeme na ZMÌNU SVOZU PLASTOVÝCH PYTLÙ. Pùvodnì mìly být plastové pytle
odváženy 31.12. 2018, ale vzhledem k vánoèním svátkùm dojde ke svozu plastových pytlù
již ve ètvrtek 27. 12. 2018. Dìkujeme Vám za pochopení a prosíme, abyste pytle dávali pøed
svùj dùm, až když jsou zcela naplnìné.
Vánoèní provoz obecního úøadu
Obecní úøad bude v dobì od 27. 12. do 31. 12. uzavøen.
Odvoz vìtví k houšovci
Prosíme obèany, aby køoví, které odvážejí na místo pálení èarodìjnic – k Houšovci, vyváželi
pouze na hromadu s vìtvemi a netvoøili další kupy. Místo, kde je shrnut starý popel a hlína se
bude vyvážet a není urèen ke skládání dalšího biologického odpadu.
Místní poplatky za odpady a za psa – bøezen 2019
Upozoròujeme obèany, že poplatky za odpady a ze psa na rok 2019 budou vybírány na
Obecním úøadì v mìsíci bøeznu. Po ukonèení splatnosti bude úètováno penále dle obecnì
závazné vyhlášky.
Poplatek ze psù èiní 100 Kè a za druhého a každého dalšího psa 150,- Kè.
Poplatek za odpady je 500 Kè/osobu. U nemovitosti, kde není nikdo trvale hlášen, bude
vybírána èástka 500 Kè/nemovitost.
Zároveò oznamujeme, že po zaplacení poplatku za odpady obdržíte samolepku na popelnici, na které bude vyznaèeno èíslo popisné. Od 1. dubna nebudou vyváženy popelnice, které
budou bez samolepky.
Poplatky možno uhradit pouze v úøední dny tj. pondìlí a støedu na obecním úøadu nebo:
Poplatek ze psù:
2. Bezhotovostnì na úèet è. 1205435379/0800, variabilní symbol 1341xxxx (první x:
1=Øeèany nebo 2=Labìtín; následující 3x pro è.p. domu
napø.:
- v Øeèanech è.p. 333 bude tvar VS 13411333, pro è.p. 92 bude tvar VS 13411092
- v Labìtínì èp. 9 bude tvar VS 13412009
3. Složenkou na úèet è. 1205435379/0800, variabilní symbol 1341xxxx (jako u zpùsobu platby è. 2)
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Poplatek za odpady:
2. Bezhotovostnì na úèet è. 1205435379/0800, variabilní symbol 1340xxxx (první x:
1=Øeèany nebo 2=Labìtín; následující 3x pro è.p. domu
napø.:
- v Øeèanech è.p. 333 bude tvar VS 13401333, pro è.p. 92 bude tvar VS 13401092
- v Labìtínì èp. 9 bude tvar VS 13402009
3. Složenkou na úèet è. 1205435379/0800, variabilní symbol 1340xxxx (jako u zpùsobu
platby è. 2)
Sdìlení majitelùm psù
Žádáme majitele psù, aby dávali psùm známky na obojky. V pøípadì nálezu psa mùžeme
podle èísla na známce majitele informovat, aby si psa zajistil. Pokud není pes identifikován,
je následnì odchytáván odchytovou službou, za kterou majitel psa musí zaplatit nemalé finanèní výdaje.
Dále prosíme majitele pejskù, aby v pøípadì potøeby používali sáèky na psí exkrementy,
které jsou rozmístìny u odpadkových košù v obci a dbali na dùsledný úklid exkrementù po
svých psech. Dìkujeme za pochopení.
Recyklujte s hasièi
Sbor dobrovolných hasièù Øeèany je úèastníkem projektu “Recyklujte s „hasièi” a informuje, že na dvùr obecního úøadu je možno nadále 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 i odpoledne od 13 – 17hod.
Tato akce trvá celoroènì. NESBÍRAJÍ SE žárovky, záøivky a bojlery.
Sbìr použitých tonerù
Na chodbì obecního úøadu je možno do sbìrných boxù odevzdávat bezplatnì použité
tonery (cartridge).
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
OBCE ŘEČANY NAD LABEM 5. A 6. 10. 2018
Dne 5. a 6. 10. 2018 se konaly volby do zastupitelstva obce Øeèany nad Labem. Výsledky
voleb najdete podrobnì na www.volby.cz Výsledky hlasování v naší obci pøikládáme níže.

Zastupitelstvo obce na svém ustavujícím zasedání, které se konalo dne 29. 10. 2018,
ustavilo zastupitele do tìchto funkcí (zobrazeno dle poøadí zvolení):
Ing. Michaela Matoušková MPA
Miloš Švejk
Mgr. Josef Tuèek
Ing. Marta Vanèurová
Miroslav Tkáè
Kateøina Teplá
Aleš Petrù
Ing. Jaroslav Køivka
Ing. Petr Matoušek

starostka obce
místostarosta obce pro technické záležitosti
místostarosta obce pro stavební záležitosti
pøedsedkynì kontrolního výboru
pøedseda výboru pro kulturu a místní èást Labìtín
pøedsedkynì finanèního výboru
pøedseda poøádkového výboru
pøedseda výboru pro sport
pøedseda výboru pro životní prostøedí

Vážení obèané, dìkujeme za vaši úèast ve volbách a srdeènì vás zveme na veøejná zasedání
zastupitelstva obce.
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VÁNOČNÍ ROZSVÍCENÍ STROMU
První prosincový den jsme v naší obci prožili již osmé rozsvícení vánoèního stromu. I letos nám
poèasí pøálo a tak jsme si mohli naplno užít adventní atmosféru.
Tradiènì nám Evangelický pìvecký sbor z Trnávky otevøel adventní èas svými pøekrásnými písnìmi,
které se v našem místním kostelíku rozeznìly s láskou a citem jim vlastním.

Od 17 hod zaèal hlavní program na podiu v parku. Jako každý rok, i letos jsme pøedávali zvoneèek
pro prvního obèánka roku, tentokrát manželùm Machovým pro jejich Kateøinku. Káťa s námi však
nemohla být, neboť její zdravotní stav to neumožòoval. Rodina Kaèenky bohužel prožívá tìžké období,
a protože si lidé mají o vánocích pomáhat, rozhodli jsme se vìnovat rodièùm Káti dar ve výši 20 000
Kè na terapii - Feldenkraisovu metodu. Ta svou pravidelností, jemností, individuálním pøístupem a
hlavnì neskuteènou trpìlivostí fyzioterapeuta pøispívá k znaènému psychomotorickému vývoji Kaèenky. Maminka se pod odborným dohledem uèí, jak tuto terapii provádìt, aby v ní mohla s Kaèenkou
pokraèovat i doma. Letošní rozsvícení stromu proto pøišli podpoøit všichni andílci, kteøí ten veèer do
Øeèan pøišli a za zvuku andìlského zvonìní, kdy jsme všichni na nemocnou Kaèenku ze srdce mysleli,
rozzáøil se i náš vánoèní strom. Všichni bychom si moc pøáli, aby se Kaèence lépe daøilo, aby prospívala
a stále se zlepšovala. Aè lékaøi nedávali Kaèence po narození témìø žádnou šanci, rodièe se nevzdali
a dìlají vše proto, aby se Káťa zlepšovala. Dnes už sama dýchá, polyká a zdá se, že zaèíná slyšet, protože se leká. Nic z toho si na zaèátku rodièe nedokázali ani pøedstavit. Díky jejich píli, lásce a spousty
odøíkání se Kaèenka zlepšuje. Káťa je obrovská bojovnice a tak jí pøejeme, aby se jí daøilo už jen lépe.
Po smutném pøíbìhu, který otevøel lidská srdce, pøišly na podium dìti z naší mateøské školky, aby
nám zazpívaly vánoèní písnièky. Moc jim dìkujeme za krásný zážitek a tìší nás, že nám zachovávají
svou pøízeò každý rok a vždy si pro nás s paní uèitelkou pøipraví moc pìkné pøedstavení. Také zpìváci
Myšáci pøišli potìšit všechny pøihlížející, a že jich bylo zase o nìco více, než minulý rok. Zkušený pìvecký sbor si poradil i s technikou, která nám díky chladu z èásti vypovìdìla službu. Je vidìt, že jsou to
10

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

zpravodaj_prosinec_2018.indd 110

14.12.2018 12:54:13

již profesionálové a umí si vždy poradit. I jim moc dìkujeme za sluchu lahodící pøedstavení a tìšíme
se na další.
Ani letos nechybìl èert, Mikuláš a andìl, kteøí si s našimi dìtmi na podiu zazpívali a øekli básnièky.
Každý, kdo mìl odvahu na podiu vystoupit, dostal èertovský perník a zdravé jablíèko, které pro dìti
vìnoval pan Pecka z ovoce-zeleniny.
Nebylo by to rozsvícení vánoèního stromu v Øeèanech, kdyby na nìm chybìli výborné a èerstvé
jitrnice, kroupáky a teplá zabijaèková polévka. Lidé ze širokého a dalekého okolí chodí tyto speciality
každoroènì ochutnat. Hasièi Øeèan tak celý páteèní den pøed rozsvícením vánoèního stromu vìnují
všechen svùj èas, aby pro nás vytvoøili toto obdivuhodné a chutné jídlo. I letos bylo rychle vyprodáno
a tak už se tìšíme na další rok a našim hasièùm moc dìkujeme za bájeèné dobroty, které pro nás do
brzkých ranních hodin chystají.
Zima sice zalézala pod nehty, ale díky našim fotbalistùm, kteøí pro vás pøichystali výborný svaøák
a teplé klobásky se vše dalo pøežít a hlavnì si to užít. Pro dìti byla k dispozici vánoèka a teplý èaj
a paní Kaplanová, která na tento stánek dbala, mìla plné ruce práce. Letos jsme bohužel museli oželet
trdelník, který cestou k nám havaroval, dùležité ale je, že se nikomu nic nestalo a tak se na tuhle
pochoutku mùžeme tìšit i pøíštì.
Vánoèní atmosféru dokreslily nejen další stánky s ruènì vyrábìnými výrobky, vánoèní tématikou,
jmelím, ale i stánky s medovinou a medovými výrobky, punèem a èokoládou a k tomu všemu hrály
vánoèní koledy a písnièky. Dìti si mohly v andìlské poštì zapsat do knihy høíchù svoje provinìní
a èerné na bílém slíbit, že už se polepší. Také živý betlém potìšil dìtské oèi.
Jsme rádi, že jste si podveèer užili, zazpívali si, zatanèili a užívali první adventní sobotu. Pøíští rok
se opìt tìšíme na setkání s vámi.
Michaela Matoušková, starostka obce
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
V øíjnu jsme rozjeli již tøetí semestr Univerzity tøetího vìku. Tentokrát si naši posluchaèi
vybrali téma Etika, jako východisko z krize spoleènosti. Téma to je velmi zajímavé a v dnešní
dobì nám pøipomnìlo, jak je dùležité ctít hodnoty tradièní pro naši spoleènost. V kontextu
oslav 100 let od založení republiky jsme si uvìdomili ten pravý smysl a radost ze života, který
je pro každého z nás trošku jiný. Pøece se však našel spoleèný jmenovatel, jakým je zdraví
nás i našich blízkých, práce,
být slušným, svìdomitým a
èestným èlovìkem a umìt se
radovat z malièkostí. V poslední pøednášce jsme se dozvìdìli, jak všechny tyto dùležité
hodnoty pøedávat dál našim
potomkùm a blízkým.
Každý semestr již tradiènì
ukonèujeme výletem a letos
jsme se vydali do Ratiboøic, do
domu režiséra a herce Tomáše
Magnuska, který zde vytvoøil
herecké muzeum, promítací
sál a restauraci. Po pøíjezdu
nás èekalo velmi pøívìtivé uvítání samotného pana režiséra,
který nám v kinosále pustil
jeho poslední film „Kluci z
hor“. Slovy nelze popsat prožitek, který vloudil na naše
tváøe kapky slz, kdy si každý z
nás uvìdomoval dùležitost pomáhat si, pìstovat v lidských
srdcích lásku k lidem a pøitom
všem se nenechat strhnout neduhy dnešní doby v podobì lstivosti, prospìcháøství a moci. Po shlédnutí filmu, který doslova
vyrazil dech každému z nás, se nás pan režisér a herec v jedné osobì ptal na naše pocity a
prožitky, které v nás film vyvolal. Film pøesnì vystihoval vše, co jsme se v kurzu etiky dozvìdìli
a o to pøekvapivìjší pro nás bylo, že film byl ztvárnìn dle skuteèného pøíbìhu. Jak øekl pan
režisér: „Vždyť život sám píše ty nejlepší scénáøe“. A mìl pravdu. Doporuèujeme všem, kteøí
film ještì nevidìli, aby se na nìj podívali a zanechali v sobì ten pocit, který v nich vyvolá, co
nejdéle.
12
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Po prohlídce filmu jsme se odebrali na výborný obìd, který nám pøichystali pøímo v budovì
hereckého muzea a po té jsme si šli prohlédnout muzeum samé. Pan Magnusek, který nás
muzeem provázel, obohatil exkurzi o spoustu veselých historek z natáèení a tak jsme si celý
den náramnì užili. Protože bychom chtìli tento nevšední zážitek v podobì setkání s panem
režisérem zprostøedkovat i našim obyvatelùm, pøipravujeme nyní termín v pøíštím roce z jara,
kdy by pan režisér Tomáš Magnusek pøijel spolu s režisérem Zdeòkem Troškou k nám do
Øeèan. Vèas vás budeme o návštìvì pánù režisérù informovat, abyste se mohli pøijít podívat
na zaruèenì výbornou zábavu.
Zimní semestr konèí posledním prosincem a pøíští rok jedeme dál. Kdo bude mít zájem,
stále pøibíráme nové èleny. V souèasné dobì máme již 12 posluchaèù a pár dalších bychom
urèitì ještì zvládli. Pokud se tedy i vy chcete dozvìdìt nìco nového a mít hezké zážitky, neváhejte se bìhem ledna nahlásit starostce obce, rádi vás v letním semestru uvítáme.
Na závìr mi dovolte popøát za Univerzitu tøetího vìku krásné Vánoce a šťastný vstup do
roku 2019 všem obèanùm Øeèan nad Labem a Labìtína.
Ing. Michaela Matoušková, MPA, tutor Univerzity tøetího vìku
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DEN LASKAVOSTI V KOMUNITNÍM
DOMĚ PRO SENIORY
K pøíležitosti svìtového dne laskavosti nás navštívili žáci 2. tøídy a 5. B. Základní školy
v Øeèanech nad Labem. Pøišly
se podívat i maminky a babièky z naší obce.
Dìti si pøipravily pásmo
øíkanek, písnièek a hudební
vystoupení. Nechybìl hudební
doprovod paní uèitelky i samotných dìtí. Spoleènì jsme
si zazpívali, dìti nám zatanèily
mazurku. A že jim šla.
Nechybìlo ani malé pohoštìní. Dìti upekly jableèný závin
a sladké jednohubky. Vše bylo
moc dobré. Podávala se káva a
èaj. Aby toho nebylo málo, dìti si pro nás ještì pøipravily malé dáreèky.

Návštìva žáèkù, paní uèitelek a paní vychovatelky nás velice potìšila. Moc dìkujeme a
tìšíme se na další setkání.
V prosinci nás èeká i návštìva dìtí z naší mateøské školky, na které už se moc tìšíme.
obyvatelé KODUSu

14
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 13.øíjna 2018 probìhlo na obecním úøadu, jako každoroènì na posvícení, tradièní vítání obèánkù. Letos jsme pøivítali Anetu Linhartovou, Filipa Horníèka, Matyáše Schillera,
Viktorii Strakovou, Václava Naòku, Jiøího Kubíèka, Apolenu Tuèkovou, Kateøinu Machovou,
Ellu Královou, Jakuba Boudu, Robina Matejova, Kateøinu Fornadelovou, Alžbìtu Hnilièkovou,
Václava Provazníka, Kateøinu Režnou, Mikuláše Krpatu, Angeliku Èernou, Lukáše Nohejla, Kateøinu Kothovou, Gabrielu Vernerovou, Vojtìcha Olivu a Jakuba Štiku. Malí obèánci se dostavili v doprovodu svých rodièù, prarodièù i pøátel a všem pøítomným zazpíval pìvecký soubor
Myšáci ze základní školy, pod vedením paní uèitelky Michaely Novákové.
Lenka Vaòková, matrikáøka
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PODZIMNÍ AKCE V KNIHOVNĚ
Ve spolupráci se zdejší Základní školou se v pondìlí 17. záøí konala beseda s názvem Sedm
perel astronomie pro žáky 8. a 9. tøídy s panem astrofotografem Petrem Horálkem. Dozvìdìly
jsme se zajímavé informace o mimoøádných úkazech na obloze. Pan Horálek vysvìtlil, co
se vlastnì dìje pøi sluneèním a mìsíèním zatmìní, co je
to supernova, kometa, polární záøe èi rozdíl mezi meteorickým rojem a meteorickým deštìm. Protože pøednáška
byla doplnìna promítáním na dataprojektoru, shlédli jsme
úchvatné zábìry a fotografie všech uvedených jevù.
Na zaèátku øíjna se v knihovnì konala v rámci Týdne
knihoven výtvarná a tvùrèí dílna pro veøejnost. Dìti si vyrobily ježky, kteøí v sobì ukrývají stojánek na tužky, létající èápy, kterými se to zaèalo hemžit zvláštì v dìtském
oddìlení a také si zkusily výtvarnou techniku frotáže, tj.
obtiskování rùzných malých pøedmìtù pøes jemný papír.
Povedly se jim krásné výrobky, které si odnesly domù. Na
závìr jsme si spoleènì zahráli hru poznávání oblièejù po-

slepu. V tomto týdnu také zapoèala výstava kopií zápisù z obecních kronik, která v dobì
uzávìrky tohoto èísla Zpravodaje stále trvá a je umístìna v nauèném oddìlení knihovny.
Výstava je doplnìna rovnìž starodávným krojem z druhé poloviny 40. let 20. století. Kroj
laskavì zapùjèila ètenáøka knihovny. Této ètenáøce knihovna velice dìkuje, stejnì jako paní,
od které byla pùjèena figurína.
Ve støedu 10. øíjna se pøišly do knihovny seznámit s osobou Ondøeje Sekory a jeho dílem
žáci 2. tøídy. Program se jmenuje Hmyzí abeceda a nejdøíve jsme si s dìtmi povídali o tom,
co je to vlastnì hmyz. Následnì jsme ho zkusili hledat na podlaze knihovny. Protože to bylo
neúspìšné, tak dìti rùzné druhy hmyzu zaèaly hledat v knihách. Následovala prezentace
nalezených brouèkù, motýlkù a jiných stvoøení. Potom jsme si vyprávìly, že spisovatel Ondøej
Sekora psal právì o hmyzu a ukázali jsme si postavièku Ferdy Mravence, kterého všechny dìti
dobøe znají. Pracovali jsme také s pøíbìhem o Ferdovi, pomocí kterého jsme si vysvìtlili vývojová stadia hmyzu. Èást pøíbìhu jsme si vždy pøeèetly a na to pak byla navázána nìjaká aktivita.
16

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

zpravodaj_prosinec_2018.indd 116

14.12.2018 12:54:24

S velkým úspìchem se setkalo stavìní domeèkù pro mravence, kuklení a následnì praskání
kukel. Stejnì jako v mraveništi tak i v knihovnì poté pøišel na øadu úklid a potom skládání
obrázku, jak podle Ondøeje Sekory vypadá kráva pro mravence. Nakonec jsme si zopakovaly
nové informace a dìti dostaly k vyplnìní pracovní list.
V letošním školním roce se zdejší knihovna zapojila do projektu Pohádky do školky, na
kterém spolupracuje s Obecní knihovnou Vøesina a øeèanskou mateøskou školkou. Na podporu pøedètenáøské gramotnosti si dìti každý mìsíc ve školce s paní uèitelkou spoleènì pøeètou
krátký pohádkový pøíbìh, který dostanou z knihovny a pak vymalují, dokreslí èi v pøípadì
pøedškolních dìtí namalují nový obrázek, který se vztahuje k tomu, co v pøíbìhu slyšely.
Knihovnice si potom obrázky pøijede vybrat, popovídat si s dìtmi o pøíbìhu a odmìnit je.
Prozatím dìti slyšely pøíbìh o veverce, berušce èi mravenci. Obrázky jsou následnì vystaveny
v knihovnì a na chodbì obecního úøadu.

V pátek 9. listopadu se konal v knihovnì Veèírek pro všechny piráty a pirátky a èásteènì
se inspiroval pøíbìhem Pirátù z Karibiku. Úèastníci hádali, jestli existovali èi existují skuteèní
piráti, øekli jsme si, že èastými spoleèníky pirátù jsou krásní velcí barevní papoušci Ara. Dìti
také malovaly obrázek své lodi, potom èistili palubu, tedy podlahu v knihovnì, vyrobili si
svìtélkující medúzu èi loï, kterou potøebuje každý pirát. Také jsme zažili klidné i velice rozbouøené moøe a celá lodní posádka se proto snažila vyvažovat loï, aby se s námi nepøevrhla.
Úèastníci se rovnìž vydali podle instrukcí obdržené šifry na strašidelnou stezku, která byla
rozdìlena na dvì èásti. Nejdøíve si každý vzal jednu minci, která ovšem byla prokletá a hlavnì
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ji støežil hrùzostrašný Hlídaè. Druhá èást se odehrávala na školním høišti a dìti museli projít
pøipravenou trasou, odpovìdìt na otázky a splnit nìkolik obtížných úkolù. Nakonec se všem,
aby nezùstali prokletí, podaøilo vrátit mince zpìt do pokladnice, odkud pocházely. Obecní
knihovna dìkuje všem pomocníkùm za spolupráci a tìší se na pøíští rok.
Dne 20. listopadu se konala zajímavá pøednáška s názvem Stoleté výroèí vzniku Èeskoslovenské republiky. Pøednášejícím byl pan faráø Ing. Miloš Hübner. Ve své pøednášce se pan faráø
vrátil nejdøíve do doby Rakouska-Uherska, posléze 1. svìtové války a také k osobì Tomáše G.
Masaryka. Rovnìž se nezapomnìl zmínit o spojení tehdejších událostí se souèasným svìtem.
Návštìvníci si také prohlédli výstavu kopií zápisù z obecních kronik a vystavený kroj, pocházející z 2. poloviny 40. let 20. století a knihovnì laskavì zapùjèený majitelkou.

Následujícího dne se v knihovnì konal letošní Den slabikáøe, kterého se letos v hojném
poètu úèastnili také rodièe a pøíbuzní. Prvòáèci zdejší základní školy si totiž pøišly pro své
první slabikáøe. Ještì, než jim byly pøedány, tak dìti názornì pøedvedly, jaká už umí písmenka.
Protože jsme došly k tomu, že písmena jsou jen èerná a smutná, zkoušely jsme je spoleènými
silami, za pomoci kouzelného pirátského klobouku a šátku obarvit. Hned napoprvé se nám
to povedlo u písmene A, které bylo hned veselejší. I když jsme to opakovanì zkoušely i u
následujících písmen, klobouk byl zøejmì unavený, takže písmenka byla pøedána dìtem do
školy na vymalování. Po dalších aktivitách pøišla dlouho oèekávaná chvíle a každý žák dostal
krásný nový slabikáø. Knihovna pøeje všem vlastníkùm, ať se z nové knihy rádi uèí vše, co
budou potøebovat.
Letošní Vánoèní výtvarná a tvùrèí dílna se chystá na úterý 27. listopadu v knihovnì. Všichni zájemci jsou srdeènì zváni.
Vánoèní trh pro Lovce perel bude poté následovat 10. – 14. prosince 2018. Prosíme všechny zúèastnìné dìti, aby odevzdali do konce listopadu poslední letošní otázky k perlorodkám,
tedy knihám, které jsou zapojené do hry. Dìkujeme.
Obecní knihovna se pøihlásila do projektu FriendlyVox, který spoèívá v tom, že na veøejný
poèítaè v knihovnì bude v blízké dobì instalován speciální program, který usnadní práci na
nìm i slabozrakým èi nevidomým uživatelùm. Další informace budou následovat v pøíštím
èísle tohoto èasopisu.
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V obecní knihovnì nadále probíhá Sbírka víèek od PET lahví. Nasbíraná víèka mùžete
pøinést kdykoliv v dobì otevøení knihovny. Sbírka je poøádána na podporu léèby malé Lucinky, která trpí následky dìtské mozkové obrny – triparézy. Lucka navštìvuje základní školu
v Moravanech a v èervnu letošního roku jí bylo 10 let. Knihovna velmi dìkuje všem dárcùm
víèek od PET lahví.
Obecní knihovna zve nové i stálé ètenáøe k návštìvì.
Knihovna zve nové i stálé ètenáøe k návštìvì.
Jsou pro vás pøipraveny tyto novinky:
beletrie pro dospìlé
BOLAVÁ, A. Ke dnu. – psychologický román
BRYCZ, P. Nejvìtší muž na svìtì. – èeský román z období 1. svìtové války
HAVEL, V. Hry. – doporuèenná èetba
MARBOE, M. Mami, zabila jsem … aneb Pøíliš mnoho lásky. – román ze souèasnosti
MORNŠTAJNOVÁ, H. Hana. – psychologický román
TÁBORSKÁ, D. Malinka. – psychologický román ze souèasnosti
ZGUSTOVÁ, M. Revolver v kabelce – životy V. Nabokova. – životopisný román
beletrie pro dìti od 3 do 6 let
BARÁNKOVÁ, V. Kouzelná cesta domù. – pohádkový pøíbìh
KRÁL, R. Co mají na práci myšky a myšáci. – interaktivní kniha s básnièkami
STANÈÍK, P. Jezevec Chrujda prochází divoèinou. – další dobrodružství známých postav
ZAVØEL, Š. Zachránìný dìdeèek. – pohádkový pøíbìh
beletrie pro dìti od 6 do 9 let
CAUVIN, P. Taťka Støihoun. – humorný pøíbìh ze souèasnosti
DVOØÁKOVÁ, A. Herkules na zámku. – pokraèování dobrodružného pøíbìhu
FISCHEROVÁ, D. Bylum Nebylum. – dobrodružný pøíbìh
HILLENBURG, S. Spongebob: praštìné podmoøské pøíbìhy. – dobrodružný komiks
HURTÍKOVÁ, V. Kocourek Matýsek – s piktogramy. – pohádka, urèeno pro dìti, které mají
potíže s porozumìním psanému a mluvenému slovu, ale nejen jim
LANDSMAN, D. Lapuťák a kapitán Adorabl. – dobrodružný pøíbìh
LOMOVÁ, L. Anèa a Pepík 4. – komiksové pøíbìhy známých myšek
LOMOVÁ, L. Anèa a Pepík 5. – komiksové pøíbìhy známých myšek
Pohádky èesky, anglicky. – vybrané klasické pøíbìhy se simultánním pøekladem
SMITH, J. Kùstek: útìk z Kùstkova. – dobrodružný komiks
SMOLÍKOVÁ, K. Spolkla mì knihovna. – dobrodružný pøíbìh
ŠRUT, P. Velká kniha èeských pohádek. – klasické pohádky
beletrie pro mládež od 10 do 15 let
DAVIS, J. Garfield: král zvìøiny. – humorný komiks
GROENING, M. Velká kniha Barta Simpsona. – humorný komiks
HARRISSOVÁ, R. Pøíbìh dvou staletí. – romantický fantasy pøíbìh
KALENDA, F. Pes, kocour a sirotek: putování podivuhodné trojice skoro až na konec svìta.
– dobrodružný pøíbìh
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MANNING, M. K. Batman – Želvy nindža. – dobrodružný komiks
Ztracený deník profesora z Essexu aneb Podivuhodná zvíøena. – humorný deník pøírodo
vìdce
nauèná literatura pro dìti a mládež
MÜLLER, O. Malované dìjiny Evropy. – populárnì-nauèné, volnì navazuje na Obrázky z
èeských dìjin a povìstí
ŠAŠEK, M. To je Izrael. – populárnì-nauèný prùvodce
ŠAŠEK, M. To je Øecko. – populárnì-nauèný prùvodce
VELÍŠEK, M. Mùj stát. Putování za èeskými patrony. – populárnì-nauèná kniha
nauèná literatura pro dospìlé
ÈERNÝ, M. Slovem svìt: pøíbìhy mizejících jazykù. – problematika ohrožených jazykù a
kultur na pøíkladu pìti z nich
SMITH, S. Továrna na štìòata. – problematika psích množíren
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, Rozmarýna – dekorace interiérù, ruèní práce, Veèery pod lampou, Zlatá rùže,
Zámecké lásky – sešitové romány, Moje psychologie – lifestylový èasopis o pocitech vašich i
ostatních lidí
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, Kreativ (Praktická a moderní žena) – dekorace interiérù, ruèní práce, Krimi Jedním dechem – kriminální pøípady podle skuteèných událostí z èeského prostøedí, Historická
èervená knihovna – pøíbìhy lásky známých osobností, Tajemství vesmíru – novinky z oblasti
astronomie, Živá historie – populárnì nauèný èasopis o èeských i svìtových dìjinách
nová i starší èísla èasopisù pro dìti:
Auta – pøíhody Bleska McQeena a jeho kamarádù, Èasostroj – zábavná cesta do historie,
Ètyølístek – známý èeský komiks, Mateøídouška – od 7 let, Minecraft – èasopis na námìt poèítaèové hry, Kaèer Donald - komiks, Méïa Pusík – od 3 let, ABC – o modeláøství, rekordech a
zajímavostech, Rozmarýnka pro dìti – námìty na tvùrèí èinnost, Bravo – pro mládež, Bravo
Girl – pro mládež, Konì a høíbata – svìt koní, Tom a Jerry - komiks
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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
Ve støedu 5. prosince a ve støedu 19. prosince bude knihovna mimoøádnì otevøena od 13
do 16 hodin. Kromì tìchto dnù je knihovna otevøená v bìžné otevírací dobì do 21. prosince
vèetnì. V novém roce bude otevøeno od støedy 2. ledna 2019.
Obecní knihovna Øeèany nad Labem pøeje všem pøíznivcùm i ètenáøùm krásný adventní
èas a vánoèní svátky a tìší se na shledání v pøíštím roce.

Mgr. Šandová Kateøina, knihovnice

MO ČRS ŘEČANY NAD LABEM
Letošní rok byl pro MO Øeèany nad Labem velmi pestrý. Konaly se volby a byl zvolen nový
výbor. A níže jsou vybrány ty nejdùležitìjší body:
Dìtské rybáøské závody
Aneb kdy je poøádat. V minulosti se konaly závody v první polovinì dubna. Nestálé poèasí a podobné akce v okolí nám
zajišťovaly pøibližnou úèast 10
dìtí. Letošní roèník byl posunut
až na 12. kvìten. Teplé a slunné
poèasí pøilákalo celkem 18 dìtí.
O úlovky nebyla nouze, ale teprve až druhá polovina závodù se
postarala o poøádné zábìry a v
dìtech se probudila soutìživost.
Pro soutìžící byly pøichystány
krásné ceny a poháry.
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Dìtský den
Každoroènì se naše organizace zapojuje a úèastní dìtského dne s vlastním programem.
Tìší nás, že se dìti úèastní, a že mají o náš program zájem.
Oslavy 100 let od založení Èeskoslovenska
Výbor MO se podílel na oslavách výroèí 100
let od založení republiky. Dìkujeme obci za poskytnuté zázemí a firmì LK Baits za zapùjèení
rybáøského vybavení. Dìkujeme také za pomoc
pøi pøípravì našim aktivním èlenùm.
Na oslavy jsme si pøipravili ukázky rybáøského vybavení, jak toho moderního, ale také i toho
dobového. V kádi plavaly živé ryby a mìli jsme
pøipraveny hry pro dìti, které za svou aktivitu
byly obdarovány sladkostmi, samolepkami nebo napøíklad rybáøským pexesem...
Oslavy byly vydaøené, o náš stánek byl velký zájem, což nás velice potìšilo! Více takových
povedených akcí!
Schùzka se zástupci obce a projekèní kanceláøí pana Kùrky - pøivadìè vody
Dne 8. 10. 18 probìhla schùzka, na které byly øešeny možné varianty pøivadìèe vody,
který by zajistil dostateèný stav vodní hladiny v našich vodách. Mimo to by se zvedla i spodní
voda ve studnách. V souèasné dobì se provìøují navržené varianty. Není to nic jednoduchého.
Doufejme, že se v nejbližší dobì dozvíme, jaké máme možnosti. A zda bude možné v blízké
budoucnosti nìjakou variantu zpracovat a zda na ni bude dostatek finanèních prostøedkù.
Nákaza Kaprù na rybníce Buòkov
MO Pøelouè zasáhla v druhé polovinì roku KoiHerpesviróza. O nákaze informovala také
Èeská televize, Èeský rozhlas a noviny. Krajský úøad v Pardubicích, odbor zemìdìlství nás odkázal pro bližší informace na Státní veterinární správu Pardubického kraje. Státní veterinární
správa spoleènì s Územním svazem ÈRS v Hradci Králové, nám sdìlili, že nákaza v našem
revíru nehrozí.
Dìtský kroužek
Po roèní pauze se opìt otevøel dìtský rybáøský kroužek, který byl zahájen 18. 10. 18 v
klubovnì MO. Na kroužek se pøihlásilo 8 dìtí, což nás velice tìší. V minulosti dìti docházely
na rybáøský kroužek do ZŠ Øeèany nad Labem, ale v letošním roce se budou výukové hodiny
konat v klubovnì MO.
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Územní konference
29. 10. 18 se v Hradci Králové konala Územní konference Východoèeského územního svazu. Na Územní konferenci byly pøedneseny zprávy o hospodaøení za uplynulé období, zpráva
dozorèí komise a ostatních orgánù. Probìhla volba orgánù územního svazu, kalkulace cen
povolenek a násadových ryb a dalších aktivit pro rok 2019. Prošlé období bylo hodnoceno
jako úspìšné, daøilo se èerpat dotace, nebo byla i kladnì hodnocena první povolenka zdarma
pro mladé rybáøky a rybáøe a Územní svaz v tomto hodlá pokraèovat.
Výlov Josefova
Národní høebèín Kladruby nad Labem vypovìdìl naší organizaci v minulém roce nájemní
smlouvu na pronájem Starého Labe v Selmicích, Josefova a Cihláøova rybníku. Pro naši organizaci to nebyla radostná zpráva, protože se jedná o naše nejkvalitnìjší vody. Jednání s
Národním høebèínem o možném prodloužení nájemní smlouvy bylo neúspìšné, ale bylo nám
nabídnuto k pronájmu Staré Labe v Selmicích. Nová nájemní smlouva byla uzavøena nakonec
mezi Územním svazem a Národním høebèínem a tato voda zùstává v našem revíru. Výpovìdní
lhùta na pronájem byla dle smlouvy stanovena na datum 31. 10. 18. Z dùvodu potøeby vylovit
ryby z Josefova a špatného stavu vodní hladiny a kvality vody ve zbylých vodách byl Národní
høebèín požádán o prodloužení výpovìdní doby. Žádosti bylo vyhovìno a byl podepsán dodatek smlouvy s výpovìdní lhùtou na 30. 11. 18.
Na Josefovì byl dle smlouvy zastaven pøítok vody pro lepší slovení rybí osádky. Nìkolikrát
se, ale zjistilo, že voda byla do Josefova pouštìna. Výlov byl nìkolikrát konzultován s hospodáøem Územního svazu, který nabídl i pomoc a svou úèast pøi výlovu, èehož si vážíme. Dále
nám pøislíbili pomoc i Hasièi ze Øeèan, kterým bychom chtìli také podìkovat, a dìkujeme i
paní starostce, která pomoc od hasièù podpoøila.
Výlovy byly naplánovány na mìsíc Listopad. Uzávìrka zpravodaje byla ale bohužel døíve,
než provedené výlovy.
Pokud Vás zajímá, co se v naší organizaci dìje a jak výlovy dopadly, pøijïte na èlenskou
schùzi, která se koná 14. 12. 2018 v Øeèanech nad Labem v hostinci U Koblihù.
Najdete nás také na Facebooku: https://www.facebook.com/crsmorecanynadlabem/
Petrùv zdar
jednatel MO, Ondøej Sýkora
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ZPRÁVY ZE ZŠ
Hmyzí abeceda
Knihovnice Káťa pøipravila v knihovnì v Øeèanech pro druháky program nazvaný „Hmyzí
abeceda“. V úvodu jsme si povídali, co je to
vlastnì hmyz a jaký druh živoèichù do této skupiny patøí. Spoustu vìcí jsme již znali z prvouky,
a tak jsme se pøedhánìli, kdo odpoví na otázku.
Ve skupinkách jsme pracovali s encyklopedií a hledali jsme zajímavé obrázky pøíslušníkù hmyzí øíše. Dále jsme se pokusili postavit z
papíru a modelíny hmyzí domeèek.
Sestavením rozstøíhaného obrázku jsme se
dostali ke knize Ondøeje Sekory Ferda Mravenec. Káťa nám nejdøív vyprávìla o panu spisovatelovi, a pak nám pøeèetla nìkolik ukázek z knihy. Dovìdìli jsme se mnoho zajímavostí o
životì v mraveništi.
Na závìr jsme si vyzkoušeli, jak je tìžké poøádnì se zakuklit. Každá skupina dostala toaletní papír a jeden ze skupiny se stal larvou. Ostatní se pokusili pomocí toaletního papíru
vytvoøit z larvy kuklu. Nebylo to vùbec jednoduché, ale velmi zábavné.
Do školy jsme si odnesli pìkné zážitky, nové informace a pracovní list ke knize Ferda Mravenec, který si vypracujeme v hodinì ètení.
Andrea Pušová
Jablíèkový týden
Akce jablíèkový týden probìhla
v øíjnu ve všech oddìleních školní
družiny. Žáci z 1. tøídy zaèali týden
„sklizní“ jablíèek. Druhý den jsme se
nauèili písnièku „Mìla babka ètyøi
jabka“ a zatanèili si mazurku. Další
den probìhly zábavné soutìže a
hry s jablíèky. V závìru týdne jsme
vyrábìli lodièky z jablíèek a uskuteènila se ochutnávka ovoce. Celý týden
jsme si užili.
Druhé oddìlení zahájilo tematický týden povídáním o jablíèkách. V tvoøivých dílnièkách si
žáci vytvoøili jablíèka z barevného papíru, jablíèkové jmenovky a modelovali. V rámci hudební
èinnosti si dìti zazpívaly píseò „Koulelo se, koulelo, èervené jablíèko“. Týden završila èetba
pohádky „O posledním jablíèku“.
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Ve tøetím oddìlení se zaèalo jablíèkovou štafetou. V rámci výtvarné èinnosti si dìti ve
skupinách vyrobily za pomoci obtiskù z jablíèek podzimní strom. Celý týden nás doprovázely
jablíèkové písnièky. Týden jsme zakonèili ochutnávkou sladkých jablíèek.
Jiøina Andrlová, Leona Šenková, Barbora Šancová
Jsem laskavec
Žáci 2. tøídy a 5.B se již v záøí zaregistrovali do projektu Jsem laskavec, který byl vyhlášen
na 13.11. k MEZINÁRODNÍMU
DNI LASKAVOSTI. Jako laskavost
jsme si zvolili návštìvu komunitního domu v Øeèanech nad
Labem se zámìrem potìšit jeho
obyvatele.
Od záøí jsme tedy spoleènì
zaèali sestavovat program, vymýšleli jsme, co bychom mìli
pøedvést, jaké pohoštìní a dárky pøichystáme…. Èekaly nás
hodiny poctivé pøípravy. Když nastalo úterní ráno 13. listopadu a my jsme se sešli ve tøídách,
byla v atmosféøe cítit nejen radost, ale i napìtí. Jak to vše asi dopadne? Již nebylo na co èekat. Vypravili jsme se ke komunitnímu domu a spoleèenskou místnost pøichystali na pøíchod
prvních babièek. Dìti na stùl rozložily voòavé štrúdly a banánové jednohubky, v konvicích se
zaèala vaøit voda na kávu nebo èaj - a to jsme již zaèali vítat první pøíchozí.
V 9 hodin celý program zahájila dìvèat z 5. tøídy. Ta se skvìle zhostila moderování našeho
spoleèného dopoledne a jako první vystoupení uvedla své spolužaèky, které nacvièily nìkolik
klavírních skladbièek. Poté se místností rozeznìla oblíbená písnièka našeho prvního èeskoslovenského prezidenta „Ach synku, synku“. Dìti velice potìšilo, že se babièky i maminky, které
se na nás také pøišly podívat, ihned pustily do zpìvu s námi. Tak jsme si zazpívali ještì mnoho
dalších lidových písnièek a radovali jsme se z toho, jak nám to spolu pìknì ladí. Po zpívání
vykouzlili druháèci úsmìvy na tváøích divákù strašidelným taneèkem a veselými básnièkami.
Následovalo malé muzikálové pøedstavení Grónská zem, pøi kterém se dìti promìnily v herce,
muzikanty i zpìváky.
Èas pomalu plynul a my jsme se dostali na závìr. Tréma už z nás opadla a zùstal jen ten
høejivý pocit, že jsme zvládli potìšit druhé, udìlat radost, rozesmát… prostì pøedat kousek
laskavosti. Nejvìtší odmìnou pro dìti byl veliký potlesk a rozzáøené tváøe, když pøedávaly své
dárky. Na tento den budeme jistì ještì dlouho vzpomínat. Mnohé dìti si uvìdomily, že laskavost mnohdy nic nestojí a pøitom dokáže udìlat spoustu radosti (nejen na Den laskavosti).
Veronika Danielová, Andrea Pušová
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Pìvecká soutìž DO-RE-MI
Ve školní družinì se v øíjnu uskuteènila také pìvecká soutìž. Nejprve jsme
uspoøádali v jednotlivých oddìleních
družiny základní kolo soutìže. Do finále, které se konalo 22. øíjna, postoupilo
celkem devìt soutìžících. Nejúspìšnìjší
zpìváci a zpìvaèky obdrželi diplomy a
pìkné ceny. Všichni zúèastnìní získali
drobné odmìny. Bylo to velmi hezké a
pøíjemné odpoledne.
Jiøina Andrlová
Planetárium v Hradci Králové
V roce 2015 bylo v Hradci Králové
uvedeno do provozu digitální planetárium - zaøízení, které je na špièkové úrovni
v Èeské republice. Právì tam jsme se vydali s žáky 4. a 5. A tøídy.
Zhlédli jsme zde virtuální prùlet Sluneèní soustavou a její celkové uspoøádání. Na nìkteré objekty jsme se mohli
podívat podrobnìji (planety a jejich mìsíce, trpaslièí planety, jádra komet atd.).
Vidìli jsme i krátký dokumentární film
Sluneèní soustava 2015, pojednávající
o našem planetárním systému: o Slunci, planetách a malých tìlesech, o jejich
vzniku i zániku.
Z výletu si dìti odnesly nejen plno pouèných informací a zážitkù, ale i pìkné
suvenýry a pohlednice, které jim celou
akci budou pøipomínat.
Jana Vohralíková
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Staleté koøeny
Tak zní název projektu, který byl vytvoøen k 100. výroèí založení Èeskoslovenské
republiky. Nabídku do
jeho zapojení jsme pøijali a oslovili lektora z
nedaleké Kutné Hory,
který do naší ZŠ rád
pøijel a projekt pøipravil pro žáky 4. - 7. tøíd.
Od 23. do 25. øíjna
tedy projekt probíhal v
jednotlivých tøídách a jeho smyslem bylo pøipomenout naše národní koøeny, vlastenectví, životní hodnoty (pravda, víra, svoboda, dùstojnost) a poukázat na významné osobnosti (T.G.M.,
Komenský, Hus, Cyril a Metodìj).
Žáci se dozvìdìli mnoho zajímavého, pracovali ve skupinách a vytváøeli svoji vlastní lípu –
vkládali do ní své nápady a myšlenky.
Ve støedu 24. 10. pak celý projekt obohatila práce 9. tøídy. Deváťáci si pro své mladší spolužáky pøipravili zajímavé prezentace, které se také vracely k období 1. republiky a zahrnovaly
mnohá témata (napø. módu, vynálezy, státní symboly apod.).
V prùbìhu celého týdne pak prostory školy zdobily výtvarné i slohové práce žákù 1. i 2.
stupnì, které se opìt nesly v duchu osoby T.G.M. a samostatného Èeskoslovenska.
Veronika Danielová
19. roèník „Turnaje ve vánoèním šplhu“
30. 11. 2018 probìhl na naší škole již devatenáctý roèník „ Turnaje ve vánoèním šplhu“.
Turnaj se poøádal pro žáky 1. stupnì. Soutìže se zúèastnili jak žáci naší školy, tak i tradiènì
žáci z okolních škol (ZŠ Pøelouè Smetanova, ZŠ Choltice, ZŠ Pøelouè Masarykova, ZŠ Týnec nad
Labem, ZŠ Chvaletice, ZŠ Bøehy a ZŠ Hlaveèník). Soutìžící od 1. do 5. tøídy šplhali na tyèi,
chlapci a dívky v samostatné kategorii. Bìhem dopoledne byl navíc pøipraven doprovodný
program pro všechny, kteøí èekali, až na nì pøijde øada. Soutìže pøipravili žáci naší školy z
5.A a 5.B. Po došplhání mohli všichni zhlédnout vystoupení taneèního kroužku a poté byli
soutìžící obdarování svaèinkou, kterou jim pøinesl Mikuláš se svou družinou. Došlo i na hosta,
který je tradicí našeho turnaje. V letošním roce to byl sportovní kroužek Aikido, který vede T.
Jilma a R. Semelka. Dìti pøedvedly, jak se dokáží soustøedit, pøi cvièení ve dvojicích ukázaly
cvièení jednoduchých technik úchopù a sebeobrany.
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Na závìr soutìže byli odmìnìni první tøi z každé kategorie, kteøí získali hodnotnìjší ceny a
medaile, byl vyhlášen a odmìnìn nejrychlejší èas a nejlepší škola (Umístìní našich žákù - 1.
tøída dívky – 3. místo – K Køivková, 2. tøída chlapci – 2. místo – J. Ryba, 2. tøída dívky - 2. místo
– T. Kopecká, 3. tøída chlapci – 2. místo – J. Kohoutek, 3. místo – I. Šorban, 4. tøída chlapci – 1.
místo – L. Erban, 4. tøída dívky – 2. místo – E. Vánišová , 5. tøída chlapci – 1. místo – J. Boháè).
Nejlepší školou se stala ZŠ Pøelouè Masarykova, která získala pohár, vyrobený v naší keramické
dílnì spoleènì s medailemi pro vítìze (naše škola v letošním roce skonèila na druhém místì),
nejlepší „šplhaèkou“ se stala žákynì z Choltic s èasem 3,52s.
Všem gratulujeme a tìšíme se na další již XX. roèník.
Zástupkynì øeditele ZŠ a MŠ Øeèany nad Labem a kolektiv uèitelek 1. stupnì

Dìkujeme všem sponzorùm 19. ROÈNÍKU TURNAJE VE VÁNOÈNÍM ŠPHU
Sponzoøi:
Ovoce – Zelenina – Vitera , Tiskárna Lukáš Sobotka
pí Richterová, Adámkovi, Sobotkovi, Kejdovi, Køivkovi, Bulánkovi, pí Miffková, pí Mikulová,
pí Janouchová, pí Kopecká, pí Koláèná, pí Svoboda, pí Køivková, pí Jedlièková, Veselí, Obešlovi,
pí Kubíèková, Vánišovi, p. Hrobaø, Peckovi, Šebkovi, Schillerovi, Køivkovi, pí Proroková, pí Machková, Hnilièkovi, Brandovi, Eisenhammerovi, Nedbalovi, pí Živná, Velèovští, pí Fliegrová
28
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Ohlasy na turnaj:
Dìkujeme vaší škole za poøádání turnaje ve šplhu. Úèastníme se každý rok a na tuto akci
se tìšíme. I když nemáme kde šplhat a závodit jedou ti, co se udrží na tyèi, bereme to velmi
vážnì. V konkurenci velkých škol nemáme moc šancí, ale dìti se jedou rády zúèastnit. Témìø
pokaždé odjíždíme s nìjakým úspìchem. Kdyby nebylo dopravy, jet bychom nemohli. Celé
dopoledne je o nás postaráno - závody, svaèina, program, zábava. Vše perfektnì zorganizováno. Doufáme, že budete turnaj poøádat i nadále v tomto duchu.
Tìšíme se na další spolupráci.
V. Hanušová, ZŠ Bøehy
Aè jako dozor jsem se zúèastnil Vaší akce poprvé, odjíždìl jsem velmi nadšen. Akce mìla
spád, náboj a velmi pozitivní energii, která z Vás a Vašeho kolektivu sršela. Za ZŠ Choltice
bych Vám rád podìkoval za tuto pøíjemnou akci, která je pro dìti milým zpestøením v pøedmikulášském shonu.
Jan Brožek, ZŠ Choltice
Vèely ze všech ú(h)lù
Ve ètvrtek 13. 9. sedmý roèník navštívil v muzeu v Pardubicích výstavu
o vèelách.
Žáci se dozvìdìli mnoho zajímavého z jejich anatomie, zpùsobu života,
o jejich škùdcích a predátorech. Také
o obrovském významu vèel, který nespoèívá jen v produkci medu a vosku.
Vidìli soubor historických i moderních
úlù, øadu fotografií, preparáty, velkoformátové modely a nìkolik druhù
živého hmyzu.
Výstava se líbila a pøinesla všem
mnoho nových informací.
Mgr. Hana Valentová
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Druháci a páťáci ve Východoèeském muzeu
Po dvou záøijových týdnech ve školních lavicích se v pondìlí 17. 9. vydali žáci 2. tøídy a 5.
B do Východoèeského v Pardubicích na dva odlišné výukové programy.
Páťáci vstoupili do krásných prostor rytíøského sálu, který se promìnil na pøíbìh animovaného filmu. Dìti byly zaujaty množstvím
nádherných loutek, které pøedstavovaly výstavu s názvem Velký svìt malých hrdinù.
Vedle Pata a Mata jsme si zblízka prohlédli
loutky z filmù Fimfárum nebo Lajka.
Poodhalili jsme tajemství toho, kdo
loutkám vdechuje život, jak zdlouhavý a
nároèný je proces vytvoøení animace a jak
velmi záleží na pøíbìhu samotném.
Dìti se ve dvojicích pokusily pøiøadit
jednotlivým loutkám pocity, nálady a vymýšlely ke svým vylosovaným postavièkám
prapodivné pøíbìhy, které jsme si také spoleènì pøeèetli. Na samotný závìr tvùrèího
dopoledne si páťáci podle pøedlohy svého
hlavního hrdinu vymodelovali.
Druháci si ještì pøed výstavním sálem
prohlédli obleèení pro vèelaøe.
Pøi vstupu do sálu jsme zùstali pøekvapenì stát. Pøivítal nás totiž obøí úl a velké
plástve. Hned jsme se seznámili s vývojovými stádii vèely, zjistili jsme, že v úlu má každá vèela svou profesi. Prohlédli jsme si kvìtiny, na
kterých vèely sbírají med nejradìji, a pøes sklo jsme nahlédli do skuteèného úlu.
Vidìli jsme pod mikroskopem celou vèelu i její mnohokrát zvìtšené žihadlo a køídlo. Na videoprojekci jsme se zaujetím sledovali, co se dìje, když nás vèela bodne. Pomocí jednoduché
skládanky jsme se seznámili s jednotlivými èástmi tìla vèely. Také jsme poznali, jak vèela vidí
a kdo jsou její nejvìtší nepøátelé.
Na závìr programu se i z nás staly vèely. Rozdìlili jsme si všechny profese od královny
pøes trubce, strážce až po krmièky a létavky a z naší tøídy se na chvíli stalo fungující vèelí
spoleèenství.
Pak už nám zbývalo jen se s loutkami a vèelami rozlouèit, využít ještì krásného poèasí,
navštívit zámecké valy a vydat se na cestu zpìt do Øeèan.
Veronika Danielová, Andrea Pušová
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Nový školní rok se nám rozjel naplno a
naše pøedškolní dìti hned od jeho poèátku zaèaly v tìlocviènì naší ZŠ navštìvovat
Sportovní školièku. Tento sportovní projekt
je nabídkou uceleného programu sportovní
pøípravy pro kluky i holèièky a je tu kladen
dùraz pøedevším na všeobecný pohybový
rozvoj dìtí v tomto vìku. Našimi dìtmi je
velmi oblíbený a všech 7 lekcí absolvovaly
s chutí a se sportovním nadšením. Dostali
za odmìnu krásnou medaili a pochvalu za
sportovní výkony. Sportu zdar!
Ve školce jsme, jako již tradiènì, pøivítali
divadélko Víly Srdíèkové a loutkové divadlo
Kozlík. Pohádky byly krásné a zdaleka s nimi
tento rok ještì nekonèíme.

Za zvíøátky na statek i do lesa jsme vyrazili autobusem do Liciboøic. Poèasí nám pøálo a
nám samozøejmì nechybìla dobrá nálada. Menší dìti z Hvìzdièek se dozvìdìly spoustu vìcí
o zvíøátkách, která se chovala pøi chalupì èi na statku za èasù našich prababièek. Dìti se s
nimi mohly seznámit pøi procházce mezi výbìhy na Babièèinì dvoreèku, kde si je nakrmily,
pohladily a dozvìdìly se, jaký užitek z nich lidé mají. Starší dìti ze Sluníèek si ještì zašly kousek za ves, do Dìdeèkovy obùrky. Tam je hned na kraji lesa pøivítala lesní zvíøata – divoèáci,
mufloni, daòci i bažanti, které si dìti mohly prohlédnout opravdu hodnì zblízka. O kousek dál
je èekaly koòské stáje a pastviny, kde se prohánìli konì a høíbata, ale pøekvapivì dìti objevily
i pštrosy nebo papoušky a pávy.
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V mìsíci záøí u nás ve školce probìhl také
nábor do ZUŠ v Pøelouèi, konkrétnì na hru na
housle. Paní uèitelka ze ZUŠ pøedstavila dìtem
tento nástroj, a když se školkou rozlinula melodie zahraná nadaným žáèkem z této umìlecké
školy, hned mìlo spoustu pøedškolákù pøání se
na tento nástroj nauèit. Pøejeme jim hodnì trpìlivosti a píle.
Za to, že na nás nezapomnìli naši kamarádi
– prvòáèci, jsme byli moc rádi. Pøi návštìvì se
svou novou paní uèitelkou Marcelou Bankovou
se s námi podìlili o zážitky z prvních vyuèovacích dnù a hned poté, co si dìti vzájemnì zazpívaly písnièky, bylo hluèno a veselo. Než jsme
se vzájemnì rozlouèili, stihly si dìti pohrát ve
tøídì i na naší krásné zahradì.
To, že se ve školce snažíme v dìtech rozvíjet
lásku ke knihám a ètenému slovu, je všeobecnì
známé, ale úplnì poprvé se naše dìti úèastní zajímavého projektu v rámci celostátní akce „Celé
Èesko ète dìtem“. Tuto spolupráci nám nabídla
Káťa Šandová z místní knihovny. Každý mìsíc si
tak naše dìti od ní vyslechnou krásnou pohádku,
popovídají si o ní a plní pak zadané úkoly, za které dostanou vždy drobnou odmìnu.
Preventivní vyšetøení zraku pomocí pøístroje Plusoptix SO9,
dokáže odhalit pøíèiny
skrytých zrakových vad
u dìtí. V Pardubickém
kraji probíhá zraková
prevence již od roku
2010 a k nám do školky zavítal tým lékaøù
už ponìkolikáté. A že
se vyplatí nechat své
dìti vyšetøit, o tom se
pøesvìdèili už ne jedni
rodièe. Možnost vyšetøení mìli i menší souro32
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zenci, kteøí ještì školku nenavštìvují, protože výše zmínìný pøístroj dokáže odhalit vady i u
dìtí od šestého mìsíce vìku.
Blíží se konec roku a my se zaèínáme pilnì pøipravovat na oèekávané události, které nás
každoroènì v tomto kouzelném období èekají. Patøí mezi nì rozsvícení vánoèního stromu,
besídky pro rodièe i další milé èleny rodin našich dìtí a stává se tradicí už i návštìva našich
pøedškolákù v komunitním domu – takže zpíváme, pøednášíme, tanèíme a vyrábíme. A už teï
se tìšíme, až vám budeme moci všem ukázat, co jsme se nauèili!
Lenka Fidlerová DiS, uèitelka MŠ
Podìkování sponzorùm:
Dìkujeme
- Tiskárnì L. Sobotka
- Spoleènosti pøátel ZŠ a MŠ Øeèany nad Labem
a všem, kteøí nám bìhem roku darovali materiál na výtvarnou a pracovní èinnost, taktéž
rodièùm, kteøí nám pomáhali pøi úpravì okrasného záhonu.
Kolektiv zamìstnancù Mateøské školy v Øeèanech nad Labem, pøeje všem klidné a spokojené prožití vánoèních svátkù a mnoho zdraví do nového roku.
Bc. Hana Hozáková, vedoucí uèitelka MŠ
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VÁNOCE, VÁNOCE….
Proè každoroènì sháníme dárky, zdobíme stromeèek, proè chystáme bohatý stùl, rozkrajujeme jablka, navštìvujeme pøíbuzné, vodíme dìti do kostela podívat se na betlémy? Øeknete
si - to je tradice - ale kde, kdy a proè vznikla? V mnohých rodinách se dodržuje a už se o ní
ani moc neví, nepátrá, prostì to tak je. A snad proto, aby se déle udržela, abychom o ní nìco
vìdìli, jsme Vám pøipravili tento malý doplnìk našich Vánoc.
Štìstí, zdraví, pokoj svatý, vinšujeme vám.
Napøed panu hospodáøi, pak všem dítkám.
Z daleka se bereme, novinu vám neseme,
co se stalo, pøihodilo v mìstì Betlémì.
Narodil se nám Spasitel, jenž jest Kristus Pán.
Toť dìťátko, nemluvòátko, posílá mne k vám.
Chlebíèek nechce bráti, nakrmila jej máti.
Jen tolárek nebo dukátek máte poslati.
Pìknì prosím, odbuïte mne, nemám tu kdy stát,
ještì musím do Betléma dítì kolíbat.
To dítì je Pán velký, ono vám to zaplatí.
Budete se radovati v nebi na vìky.

ŠTĚDRÝ DEN
24. PROSINEC
Štìdrý den souvisel tìsnì s následujícím svátkem, Božím hodem Vánoèním, dnem narození Ježíška. Byl dnem postu a pøípravy, doprovázený øadou lidových zvykù, od rozmanitých
povìr až po poetické obyèeje, které zlidšťují liturgickou dobu Vánoc. Bìhem dne se døíve
34
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mìl dodržovat pøísný pùst,
rodièe slibovali dìtem, že
uvidí veèer zlaté prasátko,
pokud pùst dodrží. V 16.
a 17. století chodívaly po
èeských vsích na Štìdrý
den rùzné maškary, proti
nimž brojili všichni kazatelé a mravokárci. Jejich
pùvod sahá až k pøedkøesťanským obøadùm zimního
slunovratu.
Adventní pùst konèil o Štìdrém veèeru s východem první hvìzdy. Teprve tehdy zasedla
rodina ke slavnostní veèeøi. Lidé vìøili, že poèet sedících u štìdroveèerního stolu nesmí být
lichý, proto pøedem zvali hosty, aby se tomuto nebezpeèí vyhnuli. Pøed veèeøí se spoleènì
pomodlili, dìkovali za vše dobré pøedchozího roku a prosili za požehnání. Èasté bylo pøání,
aby se všichni stolovníci opìt spolu sešli u pøíští štìdroveèerní tabule. Veèeøe mìla obvykle
nìkolik chodù, tradièní èeská vánoèní jídla byla jiná, než jaké známe dnes.
Na štìdroveèerním stolu byl kuba, muzika, pukance s mákem a medem, hrachová nebo
èoèková polévka, hubník (nákyp s houbami) a øada dalších. Nìkdy se také jedla ryba, ale
oblíbená pøíliš nebyla. Teprve v 19. století se kapr stal pokrmem vánoèních tabulí. Jídla na
štìdroveèerní tabuli muselo být tolik, aby se všichni nasytili a ještì zbylo, neboť podle lidové
víry to bylo zárukou hojnosti v pøíštím roce. Lidé se také snažili, aby byly na stole co nejrozmanitìjší pokrmy - od masa a peèiva pøes ovoce, sladkosti, nápoje až po nepostradatelný
chléb. Èást pokrmù se dávala dobytku, kladla se ke koøenùm stromù do zahrady a sypala
se do studnì. Ohlas prastaré obìti mìl vyjadøovat vzájemnost osudù celého hospodáøství a
souèasnì byl pøáním zdaru v pøíštím roce.
Ježíš Kristus se narodil ve chlévì, v prostých jeslích poblíž mìsta Betléma. Od poèátku
je ve výtvarném umìní, èerpajícím z køesťanství, narození Ježíše jedním z èastých motivù.
Chápání Vánoc se výraznì posunulo do poeticky lidské sféry. U poèátku tohoto posunu stál
také sv. František z Assisi. Vždy toužil prožít vánoèní noc prostì, jak ji podle jeho pøedstav
prožívali lidé kdysi v Betlémì. Proto dal pøed Vánocemi roku 1223 postavit v jeskyòce
nedaleko Assisi jesle vystlané senem, k nim pøivedl osla a vola, a v tomto prostøedí sloužil
knìz slavnostní mši, pøi níž sv. František zpíval evangelium o narození Pánì. Od té doby šíøili
pøedevším èlenové františkánského øádu jesle v celé Evropì.
Již ve støedovìku se stavìly jesle v kostelích a Ježíškovo narození zde zaèali pøedvádìt
žáci z kolejí a škol, zøizovaných u nìkterých chrámù. Pozdìji je pøedvádìli žáci dùm od domu
pøi vánoèní koledì. To vedlo ke zkracování her a zjednodušování textù, až se ztratil epický
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obsah a zùstala jen øada scén s texty a písnìmi. S tím souvisí podoba lidových koled, jak je
z èeských zemí známe z 19. století.
Z církevního prostøedí se jeslièky dostávaly do svìtského, nejprve do zámeckých kaplí,
poèátkem 18. století se objevují v prostøedí nižší šlechty a zøejmì ještì bìhem 1. poloviny
18. století i v mìšťanských domácnostech. Do lidového prostøedí jeslièky pronikly koncem 18.
století, s nejvìtší pravdìpodobností v souvislosti s osvícenskými reformami císaøe Josefa II.,
který jesle v kostelech i vánoèní hry zakázal. Tímto zákazem však tuto tradièní a poetickou
souèást oslav Vánoc z myslí lidí nevymýtil. Krásný biblický pøíbìh o chudé pronásledované
matce a bezbranném dítìti si udržuje nadèasovou platnost. Lidé na venkovì si zaèali stavìt
vlastní jeslièky.
Již v prvních lidových jeslièkách se kromì tradièních postav, známých z bible, objevují
i další postavy, které øezbáøi znali ze svého okolí - venkované, vesniètí øemeslníci, pastýøi,
ponocný.
Pro vìtšinu øezbáøù se
práce na betlému stala
celoživotní zálibou, pro
nìkteré i skrovnou obživou. Mnozí vystavovali
bìhem vánoèního èasu
své betlémy (ty nejvìtší
zabraly skoro celou svìtnici, kde stály od poèátku
adventu až do Hromnic),
na nì se chodívali dívat
lidé ze širokého okolí a
nikdo nezapomnìl dát
hospodáøi malý dárek.
Betlémy se zhotovovaly z nejrozmanitìjších materiálù. Kromì vyøezávaných ze døeva jsou známé i keramické,
vázané z kukuøièného šustí, tìstové, voskové, sádrové, ruènì malované na deskách døeva i na
papíru a od poloviny 19. století také tištìné na arších.
Zdobení vánoèního stromku je zvykem ještì mladším než stavìní jeslièek. Prvá zmínka o
vánoèním stromku zdobeném ovocem, sladkostmi a papírovými kvìtinami, postaveném ve
svìtnici, pochází z roku 1570 z brémské kroniky. Stál v cechovní budovì, kam byly pozvány
dìti øemeslníkù.
Poèátkem 19. století se objevuje v èeských zemích. V Praze ho prý poprvé jako pøekvapení pro své hosty vystrojil roku 1812 režisér Stavovského divadla Liebich. Záhy se vánoèní
stromek objevil v jídelnách èeské šlechty, ozdobený si ho lidé vìšeli nad štìdroveèerní stùl. V
pražských mìšťanských rodinách byl znaènì rozšíøen již ve 40. letech 19. století. Na venkovì
se stromek ujal pod vlivem života na zámcích a ve mìstech jen s nepatrným zpoždìním.
36
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Se štìdrým dnem byla vždy spojena nadílka.
Již Jan z Holešova koncem 14. století uvádìl, že
„staøí nejen lidem, ale i dobytku v tento veèer
projevovali štìdrost“. Øemeslniètí tovaryši pøipravovali dárky pro své mistry, kteøí je za to dobøe
pohostili. Èeleï dostávala výslužku od hospodáøe,
dárky si navzájem nadìlovali pøíbuzní, pøátelé a
dostávaly je pochopitelnì také dìti.
Povìr o štìdrém dnu bylo víc než dost. Nesmìlo se zametat, aby se z domu nevymetly duše zemøelých pøedkù, nesmìlo se bílit, mlít
obilí, šít, vylévat vodu na dvùr, vynášet popel a dokonce ani prudce vstávat od stolu, v nemilosti byl hlasitý smích i hovor, ve sváteèní den se nesmìlo nic pùjèovat z domu, kupovat
i prodávat, dokonce pøísné zákazy nedoporuèovaly ani kýchání, protože by se mohla pøivolat
smrt. Pøed veèeøí, v jejím prùbìhu i po ní platily další zvyky… a nakonec se šla rodina hospodáøe s celou chasou vykoupat kvùli dobrému zdraví v pøíštím roce do mlýnské strouhy.
Štìdrej veèer nastal,
koledy pøichystal.
Panímámo vstaòte,
koledu nám dejte.
Panímáma vstala,
koledu nám dala.
Štìdrý den byl podle lidové víry pro pøedvídání budoucnosti nejvhodnìjším dnem roku.
Ráno se lidé chodili umýt ke studni èi potoku, aby byli celý rok zdraví. Po veèeøi rozkrajovali
jablka a podle tvaru jaderníku odhadovali osud. Pokud mìl jaderník podobu køíže, mìla pøijít
nemoc èi dokonce smrt, hvìzda pøináší štìstí, majetek. Èervivé nebo zkažené jádro rozlousknutého oøechu také pøedpovídalo nepøíznivou budoucnost. Do vody se lilo ze lžíce rozžhavené
olovo. Jeho ztuhlý tvar napovìdìl, co se stane. Pokud v noci vyšel èlovìk mimo ves do polí,
mohl spatøit, co obec oèekává v pøíštím roce. V žádné sféøe života neexistovalo tolik povìr,
jako byly praktiky svobodných dìvèat, jimiž chtìla poznat budoucího muže, zjistit dobu svatby èi osud manželství.

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
25. PROSINEC
Starokøesťanská církev v Øímì stanovila Ježíšovo narození na tento den již ve 4. století,
aby vytvoøila protiváhu starší pohanské slavnosti, související se zimním slunovratem. Z Øíma
se tento zvyk rozšíøil do všech katolických zemí. Na Boží hod vánoèní mìli vìøící zbožnì rozjímat, podle lidové víry se vùbec nesmìlo pracovat.
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SV. ŠTĚPÁN
26. PROSINEC
Je považován za patrona koní. Proto se toho dne pøed východem slunce nechávalo koním
pouštìt žilou, aby byli celý rok zdraví a èilí. Svìtil se oves a nìkdy i jiné obilí urèené pro jarní
setbu.
I když byly obchùzky po domácnostech a koledování znakem mnoha lidových svátkù, nikde se nerozvinulo do tak bohaté podoby, nebylo tak oblíbené a èetné, jako právì na Vánoce.
Pøání zdaru spojené s obchùzkami rodin se stalo spoleèenskou událostí, tradièním zvykem
konaným pro radost a zábavu. Vánoèní koledování zaèínalo již na Štìdrý den, pokraèovalo na
sv. Štìpána a v rùzné podobì trvalo až do sv. Tøí králù. V 19. století chodívali nìkdy koledníci
s malým betlémem uspoøádaným ve skøíòce, jindy s velikou hvìzdou na hùlce.
Koleda, koleda, Štìpáne!
Co to neseš ve džbánì?
Nesu, nesu koledu,
upad jsem s ní na ledu,
psi se na mì sebìhli,
koledu mi snìdli.
Co mám smutný dìlati?
Musím jinou žebrati.
Koledu mi dejte
jen se mi nesmìjte!
Koledu mi dali,
pøece se mi smáli.
Hudba také patøí neodmyslitelnì ke dnùm i veèerùm vánoèních svátkù. Nevlídné zimní období
krátkých dnù a brzkých nocí s pozdním svítáním dokázali naši pøedkové pøeklenout zpìvem. Vánoèní hudba mìla ještì silnìjší vliv na atmosféru èasu i na psychiku èlovìka ve dnech, kdy se slunce èasto po celé týdny neobjeví na obloze a vládne šedivé šero.
Hudba pomáhala posilovat plamínky nadìje pøíchodu Spasitele.
Vznešeným a oslavným vánoèním tónùm pøedcházely rozverné dávné tance, pøípadnì písnì kouzelné, které církev zakazovala
ve snaze vymýtit pohanské zvyky oslav zimního slunovratu.
Nejstarší zápisy vánoèní hudby v Èechách pocházejí z
gotického období, vztahují se k adventu a jsou vìnovány
chvále Panny Marie. Velice vzácný a také nejstarší najdeme v
rukopisu z 11. až 12. století, který je uložen v knihovnì metropolitní kapituly pražské. V této knihovnì je uchován také
Svatovítský tropáø z poloviny 13. století, obsahující nápìv s
ozdobnou a bohatou koloraturou.
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Písnì vánoèní byly ve 14. století prvními písnìmi s èeským textem. Z této doby pochází
také známá píseò, která byla poprvé zapsána v rukopisu vyšebrodském a uvádí ji nadpis
„Cantio bohemica de Nativitate Domini“ neboli Èeská píseò o narození Pánì. Je zaznamenána
v mnoha dalších rukopisných pramenech nejen z patnáctého, ale také ze 16. a 17. století,
takže se dá øíci, že patøila k nejrozšíøenìjším vánoèním písním.
Stala se jest vìc divná, Panna Syna porodila,
Ježíše Krista,Krista Pána,
beze vší strasti tìlesné, toť jest divné a nové,
radostné a velmi vzácné všemu svìtu.
Radujeme se, veselme se,
v Betlémì, v malém mìstì,
pro naše vykoupení Kristus narodil se!
DEJ BÙH ŠTÌSTÍ TOMU DOMU“
Dej bùh štìstí tomu domu,
my zpíváme, víme komu.
Malému dìťátku, Kristu Jezulátku,
dnes v Betlémì narozenému.
On rozdává štìdrovnièky,
jabka, hrušky i trojníèky.
Za naše zpívání, za koledování
dej nám Pán Bùh své požehnání.
K jeslièkám teï poklekáme,
Ježíškovi zazpíváme.
Svìta širou dálí zní mu píseò chvály.
Vítej, dítì, nebeský králi!

ZE ŠTĚDROVEČERNÍHO STOLU
Vánoèní kuba - Nazýval se též èerný. V hrnci se uvaøily vyprané krupky, ve druhém se udusily na másle a cibulce nakrájené
sušené houby. Aby byl kuba skuteènì „èerný“, doporuèovaly se
zvláštì høiby modráky. Obsah obou hrncù se promíchal, pøidala
se podle chuti sùl, pepø, majoránka, proti neèistým silám nesmìl chybìt èesnek, nìkdy se také pøidávala vepøová krev. Promíchaná smìs se dala na vymaštìný pekáè a upekla v troubì.
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Jahelník - Spaøí se dva díly jahel a jeden díl rýže, dobøe se promíchají. K tomu se pøidají
sušené švestky, nakrájená jablka a omastek, podle chuti se pøisolí èi pøisladí. Vše se dùkladnì
promíchá, vloží se do vymaštìné formy a zaleje mlékem, potom se jahelník peèe v troubì.
Èert ze švestek - figurka, která se prodávala na pøedvánoèních trzích. Zhotovíme ji ze
špejlí, na nìž navlékneme sušené švestky (tvoøí ruce a nohy), a ze sušených hrušek (hlava,
tìlo). Tìlo èerta mùžeme zhotovit i z pìkného èerveného jablka. Do ruky dáme èertu papírový
øetìz a metlièku, pozlacená døívka na hlavì pøedstavují rohy. K nìmu lze zhotovit èertici s
èervenou sukní.
Svìt (ježek, král) - do spodku èerveného jablka vbodneme tøi døívka, tvoøící nožky. Mùžeme
je obtoèit èerveným papírem nebo stužkou. Do horní poloviny jablka vbodneme paprskovitì
nìkolik krátkých špejlí se sušenými švestkami, zlacenými oøechy, hrášky, cukrovím, rozinkami
apod., mezi nì ještì zelené vìtvièky zimostrázu. Na vršky nejdelších špejlí mùžeme zavìsit
øetìz z papíru, na spodní stopku jablka druhé menší jablíèko (zvoneèek). Jablko mùžeme pøizdobit zlaceným papírem, døíve se pøidával také svatý obrázek. Prodávalo se na mikulášských
trzích a zhotovovalo se jako vánoèní ozdoba a pro potìšení dìtí.
Tøesolka - do jablka na místo stopky kolmo vbodneme stéblo slámy, jehož vršek opatrnì
rozøízneme na podélná vlákna, na jejichž konce pøipevníme mandle nebo hrášky. Vánoèní
ozdoba byla souèasnì jednoduchou dìtskou hraèkou.
My všichni máme Vánoce spojeny hlavnì se vzpomínkami na dìtství. Na to své – a pozdìji
na dìtství svých dìtí. Spoleènì prožívaný èas, splnìná pøání, vùnì vanilky, purpury a jehlièí,
to je magické kouzlo Vánoc.
Svátky spojené s city a citovostí, s
rodinnou pohodou, láskou, souznìním, s vírou v dobro kolem nás i v
nás a s naší vírou ve šťastný zítøek. A
nezapomeòte na to nejsilnìjší kouzlo Vánoc, kterým je láska k bližním,
radost a pohoda v kruhu milovaných
lidí.
Bez lásky by nebyly žádné Vánoce a proto je láska ta nejmagiètìjší
vìc ze všech.

Zdroj: Vyprávìní a www
Miroslav Tkáè – pøedseda kulturního výboru
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