INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DOLNÍ ZÁLEZLY

PRO OBâANY OBCE V¯TISK ZDARMA

Slovo starosty obce
VáÏení spoluobãané, ne Ïe zaãal astronomicky podzim, ale on skuteãnû pﬁi pohledu z okna zaãal. Pomalu zaãínáme doma topit v plynov˘ch
kotlích, kamnech na dﬁevo i na uhlí. A znovu, jako kaÏd˘ rok apeluji na
obãany, aby nezatûÏovali ovzdu‰í pﬁi spalování odpadu z domácností,
které do kamen nepatﬁí.
KdyÏ se ve veãerních hodinách projde obcí, tak jsou velice dobﬁe cítit zplodiny z komína, kde se zrovna uhlím ãi
dﬁívím netopí. Hlavnû jsou cítit plasty.
Na‰i obãané mají moÏnost tﬁídit odpad.
Na obecním dvoﬁe jsou na odpad pﬁistaveny kontejnery a v‰ichni obãané je
mohou vyuÏívat.
Nav‰tívila nás koordinátorka firmy
Terra Group Investmen a. s. Tato firma
nabízí projekt Obec obãanÛm, ve kterém nabízí úsporu el. energie a plynu
jak v domácnosti, tak úﬁadÛm. Do projektu je jiÏ zapojeno na 53 000 domácností a 370 obcí. Obec do projektu
bude také vstupovat. Podrobnûj‰í informace jsou na dal‰ích stránkách Zpravodaje. Osobní setkání pro obãany
s koordinátorkou paní Rou‰alovou se
koná na obecním úﬁadû 1. prosince od
14.00 do 16.00 hodin.
Obec doobsadila volná místa pro
pracovníky veﬁejnû prospû‰n˘ch prací.
Nynûj‰í stav je jiÏ uspokojující a ãítá pût
pracovníkÛ na VPP a jeden (p. Vanûk)
na stál˘ pracovní pomûr. Zádrhel je
v tom, Ïe tito lidé mají pracovní smlouvu jen do 31. 1. 2017. Dál se zatím
neví, jak to bude se státními finanãními

prostﬁedky pro tyto zamûstnance. Îe
jsou potﬁební, není tﬁeba rozvádût.
Pﬁikládám fotografii, jak vypadá posezení po „turistech“.
Obec byla nûkolik hodin bez vody.
Závada se tûÏko hledala, i kdyÏ únik
vody byl dost velik˘. Na konec se závada na‰la na kﬁiÏovatce u VaÀkÛ. Ne-
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bylo tam vadné potrubí, ale ventil, kter˘
byl nedávno vymûnûn, netûsnil. Na to
jak je staré vodovodní potrubí v obci,
tak je v relativnû dobrém stavu. Vzorek
potrubí je k nahlédnutí v kanceláﬁi starosty.
Obec pﬁipravuje na mûsíc prosinec
Mikulá‰e pro dûti a adventní dílnu. Mikulá‰ bude od 17.00 hodin 5. prosince
u MatzkÛ. Adventní dílna bude na
obecním úﬁadû 10. prosince od 15.00
hodin.
Dûkuji obãanÛm za v˘zdobu sv˘ch
balkonÛ a oken kvûtinami. Nûkolik
fotek je uvedeno ve zpravodaji.
Miroslav Such˘,
starosta obce

Zápis z 12. veﬁejného zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Zálezly, které se konalo dne 19. záﬁí 2016
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu
Dolní Zálezly od 18. 00 hodin, ukonãeno bylo v 18.40 hodin. Jednání vedl
starosta obce, pan Miroslav Such˘.

Zastupitelé obce schválili program
12. zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelé:
Pﬁítomno: .........................................5
Omluveni: ........................................0
Neomluveni: ....................................0
Obãané: ...........................................6

2. ROZPOâTOVÁ ZMùNA
â. 4/2016
K návrhu rozpoãtové zmûny ã.
4/2016 nemûl nikdo ze zastupitelÛ pﬁipomínky a pan starosta nechal o této
rozpoãtové zmûnû hlasovat.

1. ZAHÁJENÍ
Starosta pﬁivítal ãleny zastupitelstva
obce a obãany obce. Konstatoval, Ïe
zasedání zastupitelstva obce je usná‰ení schopné.
Starosta urãil zapisovatele pro poﬁízení zápisu z 12. zasedání zastupitelstva obce: paní PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni
a schváleni paní ing. Nûmeãková a pan
Pej‰a, vypracováním usnesení pan
Ale‰ Zíka.

Dále pan starosta konstatoval, Ïe
úkoly z minulého zasedání nebyly.

V pﬁípadû potﬁeby starosta pﬁedloÏí
návrh na sloÏení návrhové komise
a tento nechá odsouhlasit.
Starosta dále pﬁedloÏil návrh programu 12. zasedání zastupitelstva obce
tak, jak byl vyvû‰en na Úﬁedních deskách:
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Rozpoãtová zmûna ã. 4/2016
3. Schválení smlouvy o smlouvû budoucí
4. Volby
5. Oprava místních komunikací
6. RÛzné
7. Diskuse k projednávan˘m bodÛm
8. Usnesení
9. Závûr zasedání
Ze zastupitelÛ program nikdo nedoplnil a pan starosta nechal hlasovat
o programu zasedání.
Pro: .................................................5
Proti: ...............................................0
ZdrÏel se: ........................................0
●

3. SCHVÁLENÍ SMLOUVY
O SMLOUVù BUDOUCÍ
Firma âEZ bude v Moravanské ulici
provádût napojení nového odbûrního

V tomto vydání zpravodaje uveﬁejÀujeme obrázky krásnû vyzdoben˘ch domÛ v na‰i obci. ZároveÀ tímto dûkujeme v‰em obãanÛm,
kteﬁí touto v˘zdobou pﬁispívají k pûknému vzhledu na‰í obce.

Hlasování o urãení ovûﬁovatelÛ zápisu a vypracování usnesení.
Pro: .................................................5
Proti: ...............................................0
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelstvo obce schválilo ovûﬁovatele zápisu a zpracovatele usnesení.
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Hlasování o rozpoãtové zmûnû ã.
4/2016.
Pro: ................................................. 5
Proti: ...............................................0
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili rozpoãtovou zmûnu ã. 4/2016.
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místa. Z tohoto dÛvodu je tﬁeba uzavﬁít
smlouvu o smlouvû budoucí na zﬁízení
vûcného bﬁemene na parcele ã. 139 za
úãelem umístûní souãásti distribuãní
soustavy v ulici Moravanská p. p. ã.
137/2 - pﬁípojka. âEZ za toto vûcné
bﬁemeno uhradí obci finanãní ãástku ve
v˘‰i 3.000,- Kã.
Hlasování o uzavﬁení smlouvy
o smlouvû budoucí na zﬁízení vûcného bﬁemene za ãástku 3.000,- Kã
Pro: .................................................5
Proti: ...............................................0
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili smlouvu
o smlouvû budoucí na zﬁízení vûcného bﬁemene za ãástku 3.000,- Kã.
4. VOLBY
Pan starosta informoval, Ïe volby do
krajského zastupitelstva a Senátu âR
se konají 7. a 8. ﬁíjna, do senátu se konají dvoukolovû a to je‰tû 14. a 15. ﬁíjna
2016.
Volby se konají v pátek od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Z kandidujících stran byl do volební
komise delegován pouze 1 ãlen, a to
za KSâM. Dále byla volební komise
doplnûna obãany obce na celkov˘
poãet 6.
5. OPRAVA MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ
Pan starosta uvedl, Ïe na komunikacích v obci jsou namalovány ãáry, které
znaãí místo, kde je potﬁeba komunikaci
opravit. Zastupitelé se dohodli, Ïe osloví je‰tû dal‰í firmy, protoÏe firma, která
pﬁedloÏila návrh na opravu má vysoké
ceny. Budou tedy osloveny je‰tû 4
firmy, aby pﬁedloÏily cenovou nabídku
na opravu tûchto komunikací. Na doporuãení pana Pej‰i se zastupitelé dohod-

li, Ïe opravu komunikací nechají aÏ na
jaro pﬁí‰tího roku, protoÏe firmy zjara
nemají práci a cena tûchto oprav by
mohla b˘t potom je‰tû niÏ‰í.
Pﬁi opravû místních komunikací bude
souãasnû opravena komunikace k vodojemu smûrem na Moravany.

Pan starosta jednal s panem Mal˘m
ze SâVaK, zda by se na opravû této
komunikace také nepodílely nûjakou finanãní ãástkou, neboÈ cestu k vodojemu vyuÏívají.
Tyto opravy se t˘kají ulic Stupkova
Louka, Moravanská, U Kolínky, Národní Fronty, Na Vyhlídce a U Trati.
Opravu komunikace pod viaduktem
v ulici Národní Fronty, kde je nejvût‰í
díra, provede pan Vanûk studenou balenou smûsí je‰tû tento t˘den.
6. RÒZNÉ
Pan starosta informoval:
■ díky tﬁídûní odpadu obãany obec
obdrÏela od firmy EKO-KOM Osvûdãení o úspoﬁe emisí;
■ bude provedena v˘mûna kotle
ústﬁedního topení v obecním bytû
u pana Krále. Stávající bude nahrazen
kotlem kondenzaãním, dále bude provedena oprava komína. Firma tyto
práce provede od 10. 10. 2016.
Celkové náklady na v˘mûnu kotle
a opravu komína ãiní 66.850,- Kã.
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hospodárnûj‰í. Starostové dotãen˘ch
obcí mají ve ãtvrtek 22. 9. schÛzku ve
Velemínû s ¤SD, tak je pan starosta
zvûdav zda se k tomu dozví nûco nového a zda bude podáno nûjaké vysvûtlení;
■ dále pan starosta informoval, Ïe
zastupitelé obce mûli schÛzku se zástupkyní firmy Terra Group, která pﬁi‰la
s nabídkou úspor energií jak pro obec,
tak pro obãany obce.

Hlasování o v˘mûnû kotle v obecním
bytû a opravû komína v celkové
ãástce 66.850,- Kã.
Pro: .................................................5
Proti: ................................................0
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé schválili v˘mûnu kotle
a opravu komína v obecním domû
ãp. 76 v ãástce 66.850,- Kã.
■ úkol pro pﬁedsedy v˘borÛ, do 10.
10. 2016 pﬁedloÏit zprávy za 1. pololetí
roku 2016;
■ paní ing. Patyková, majitelka hotelu Praha zaslala na obec Ïádost na
zábor pozemku pﬁed hotelem Praha od
5. 9. do 18. 9. z dÛvodu vybudování pﬁípojky vody. Pan starosta se informoval
na SâVaK, které vybudování této pﬁípojky zamítly;
■ z Magistrátu mûsta Ústí nad
Labem obdrÏel pan starosta územní
rozhodnutí o umístûní stavby. Jedná se
o ãistiãku odpadních vod, ohlednû podmínek obsaÏen˘ch v tomto územním
rozhodnutí bude pan starosta dále jednat se SâVaK;

kladi‰tû minerálních olejÛ (vyuÏití vody,
Ïeleznice i silnice). Dle územního plánu
mûsta Ústí n. L. s tím asi nebude mít
problém.
Problém bude spí‰e s místními obãany, kter˘m se to nebude líbit, neboÈ se
jedná o skladování ropn˘ch látek
a s památkáﬁi (blízkost hradu Stﬁekova)
a souãasnû s dopadem tohoto skladu
na Ïivotní prostﬁedí.
Pﬁi probíhajícím ﬁízení mohou mít
v‰ichni úãastníci tohoto ﬁízení písemné
pﬁipomínky a záleÏí, jak se s tím krajsk˘
úﬁad vyrovná. Na základû tûchto jednání pak bude, anebo nebude vydáno
územní rozhodnutí. Dále následují odvolání a mÛÏe dojít i na Ïalobu. TakÏe
neÏ firma získá platné stavební povolení mÛÏe to trvat nûkolik let.
■ z dÛvodu opravy silnice mezi Prackovicemi a Mal˘mi Îernosekami se na
silnici tvoﬁí dlouhé fronty.
Práce na silnici mají b˘t hotové 4. 10.
2016. Pan starosta uvedl, Ïe nechápe,
proã se tyto opravy provádûjí nyní, kdyÏ
se koncem roku bude otevírat dálnice.
Mohlo se poãkat a silnici opravit aÏ po
otevﬁení dálnice, coÏ by bylo urãitû

■ obec chce nechat proﬁezat 64 ks
stromÛ, které jsou dole v obci. Pﬁi vût‰ím de‰ti a vûtru se z nich lámou
suché vûtve. Budou osloveny celkem
tﬁi firmy a poté se provede malé v˘bûrové ﬁízení podle ceny;
■ letos má b˘t hotova dálnice D8
a v‰ichni se tû‰íme, Ïe na silnici bude
bez kamionÛ klid, av‰ak firma Kongresové centrum Praha chce ve VaÀovû
v prostoru pﬁístavu vybudovat sklad minerálních olejÛ. âímÏ by doprava zase
vzrostla;
Dále k tomuto bodu hovoﬁil pan
Pej‰a
Prostory b˘valé Prefy mají nového
majitele, kter˘ zde chce vybudovat pﬁeZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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Vysvûtlení k této nabídce podal pan
Pej‰a
Jde o spoleãnost, která se zab˘vá
elektronick˘mi aukcemi energií. Spoleãnost sdruÏí poÏadavky z rÛzn˘ch
mûst, obcí, firem i jednotliv˘ch obãanÛ,
a kdyÏ dosáhne urãitého poãtu zájemcÛ tzv. balíãku (napﬁíklad 5.000 klientÛ)
osloví jednotlivé dodavatele energií
a vyzíská pro klienty lep‰í cenovou nabídku. Firma za klienty vypoﬁádá pÛvodní smlouvy a vyﬁídí ve‰kerou administrativu.
Pan Pej‰a dále uvedl, Ïe o tomto návrhu uvaÏují pro obec (Obecní úﬁad,
Mateﬁská ‰kolka, veﬁejné osvûtlení,
kulturní dÛm( neboÈ firma pﬁedloÏila v˘borné reference (napﬁ. obce Velemín,
Janov, âeská Kamenice). Tyto obce na
základû vydraÏené energie byly schopny u‰etﬁit za rok desetitisíce korun.
Pokud by obec u‰etﬁila za rok 50 - 60
tisíc korun, tak je to pro ni velmi zajímavá nabídka. Pro jednotlivé domácnosti úspora za rok ãiní 9 aÏ 11 tisíc
korun.
Zastupitelé tuto informaci dále zpracují, padají dal‰í vysvûtlení a domluví
schÛzku s pracovníky této firmy, kteﬁí
by byli ochotni pﬁijet a vysvûtlit toto jednotliv˘m obãanÛm.
Pan Pej‰a je‰tû dodal, Ïe do tohoto
systému se mÛÏe zapojit kter˘koliv
obãan, firma nepracuje na principu, Ïe
pﬁijede, aÏ obec dá dohromady 100

V Dolních Zálezlech,
dne 22. záﬁí 2016
Zapsala:
Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu:
ing. Irena Nûmeãková
Zdenûk Pej‰a
Starosta obce:
Miroslav Such˘

uÏivatelÛ a pak pro nû „vytendruje“
dobrou cenu, ale shromaÏìuje zájemce z celé âeské republiky. Aukce probíhají kaÏd˘ mûsíc a zájemci jsou jednotlivû zaﬁazování do nejbliÏ‰ích aukcí.
Zastupitelé pﬁipraví prezentaci této
spoleãnosti a dají to na vûdomí v‰em
obãanÛm, aby zváÏili, zda se do tohoto
systému zapojí nebo ne.
Paní Nûmeãková je‰tû dodala, Ïe
obãané neplatí Ïádnou provizi, firma si
bere provize od velk˘ch spoleãností,
které odeberou 100 MW.
Pan starosta uvedl, Ïe smlouva se
uzavírá na 2 roky, obãan mÛÏe dále po
2 letech pokraãovat nebo smlouvu vypovûdût a uvedl pﬁíklad, Ïe celková
úspora obãana Janova se v mûsíci ãervenci vy‰plhala na 35,1 % Kã.
7. DISKUSE OBâANÒ
K PROJEDNÁVAN¯M BODÒM
Pan Vesel˘ mûl pﬁipomínku k poslednímu bodu, t˘kajícímu se nabídky energií za lep‰í cenu.
Má obavy, aby se nejednalo o podvodné jednání ze strany firmy, nabízející
moÏnost tûchto levnûj‰ích energií a poukazuje na problémy obce Velemín.

Reagoval pan Pej‰a. Ve Velemínû se
jednalo o dotace na veﬁejné osvûtlení.
Paní Marcela Ottová mûla dotaz,
kter˘ se net˘kal projednávan˘ch bodÛ
dne‰ního zasedání.
Odpovídal pan Pej‰a.
8. USNESENÍ
Návrh usnesení z 12. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly vypracoval a pﬁeãetl pan Ale‰ Zíka.

Usnesení z
12. Veﬁejného zasedání
Zastupitelstva obce
Dolní Zálezly konaného
dne 19. 9. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Rozpoãtovou zmûnu ã. 4/2016
2. Smlouvu o smlouvû budoucí.
Smlouva se t˘ká zﬁízení vûcného
bﬁemene na parcele ã. 139 za
úãelem umístûní souãásti distribuãní soustavy v ulici Moravanská p. p. ã. 137/2 - pﬁípojka. Jednorázová náhrada âEZ pro obec
ãiní 3000,-Kã.
3. V˘mûnu starého kotle u pana
Krále za nov˘ kondenzaãní.

Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat:
Hlasování o schválení usnesení
z 12. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly.
Pro: .................................................5
Proti: ...............................................0
ZdrÏel se: .......................................0
Zastupitelé obce schválili usnesení
z 12. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly.

Zastupitelstvo obce bere
na vûdomí.
1. Opravy obecních komunikací,
bude osloveno 5 firem. Opravy
budou probíhat v jarních mûsících roku 2017.
2. Proﬁez 64 kusÛ vzrostl˘ch stromÛ, rovnûÏ budou osloveny 3
firmy.
3. Úkol pro pﬁedsedy v˘borÛ, dodat
do 10. ﬁíjna zprávy za první pololetí roku 2016.

9. ZÁVùR ZASEDÁNÍ
Pan starosta podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za práci a pﬁítomn˘m
obãanÛm za úãast na veﬁejném zasedání.

Zapsal: Ale‰ Zíka
Schválil: Miroslav Such˘
V dolních Zálezlech
dne 19. 9. 2016

Bosonohé hry
6. 8. 2016 probûhly v na‰em lesoparku první „Hry bez
hranic“ pod názvem „Jsem Bos(s)“. Bûhem dvou hodin si
dûti vyzkou‰ely devût disciplín, v rámci nichÏ jim místo
rukou slouÏily bosé noÏky. A Ïe to byly disciplíny zapeklité,
o tom není pochyb!
Zkuste si doma jen tak pro legraci namalovat nohou obrázek podle zadání, postavit hrad z kostek, házet kamínky do dálky na cíl, vázat uzel na lanû, cvrnkat kuliãky, poznávat pﬁedmûty se zavázan˘ma oãima nebo srolovat
ruãník!
Dûti se ujaly v‰ech disciplín s velk˘m nad‰ením a nutno

podotknout, Ïe jim to v‰em opravdu ‰lo. Dokonce i provazochodectví na nataÏené Slack line se líbilo, a dûti se jej
zhostily s vervou a leckteré i s osobit˘m stylem.
A protoÏe na‰ím cílem nebylo vytvoﬁit rivalitu a soupeﬁení, ale podpoﬁit dûti ve spolupráci a udûlat z nich t˘m, tak
po absolvování disciplín jsme mûli v plánu odmûnit v‰echny dûti pytlem pln˘m pokladu. Ale ouha, zl˘ obr nám pytel
ukradl a schoval. Na‰tûstí za sebou zanechával stopy, pod
kter˘mi dûti nalézaly zapeklité otázky. Odpovídaly spoleãnû, mohly si radit a pomáhat a spoleãnû se tak dobraly zaslouÏené odmûny. Uf.
Dvû hodinky utekly jako voda. Moc jsme se bavili a tû‰íme se na pﬁí‰tû. âekají nás totiÏ hrátky s lanem. Tak neváhejte a pﬁijìte!
Zdenka Pro‰ková

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY

●

5 / 2016

Ze Ïivota na‰í mateﬁinky
·kolní rok utekl jako voda a to v na‰í
‰kolce v Dolních Zálezlech znamenalo
pﬁípravu na rozlouãení „mal˘ch ‰koláãkÛ“ s mateﬁskou ‰kolou.
V na‰í mateﬁské ‰kole letos poprvé
probûhlo louãení na ‰kolní zahradû,
kde se spoleãnû dûti pﬁedvedly sv˘m
rodiãÛm, sourozencÛm, babiãkám atd.
a to v taneãnû pohybovém vystoupením. Dûti byly oãekávány s napûtím,
protoÏe mnozí rodiãe netu‰ili co je
ãeká..., u dûtí pﬁevládala tréma a radost, jestli nic nepopletou a nezapomenou. Po zvládnuté pﬁípravû kulis, papírov˘ch ãelenek se sloníma u‰ima a dopolední generální zkou‰ce vystoupení,
mÛÏe pro mnohé z nich zaãít poslední
slavnost v mateﬁské ‰kole. Dûti se podílely na v˘zdobû zahrady, zavû‰ovaly
fáborky z barevného krepového papíru,
nafukovaly míãky a dávaly kvûtiny do
váziãek. Paní kuchaﬁka Martina s paní
Jarkou pﬁipravily mouãníky a v‰e na
uvaﬁení kávy a ãaje.
O dal‰í obãerstvení pro rodiãe se postarali manÏelé Mackovi z vedlej‰í hospÛdky, kter˘m za jejich sponzorsk˘ dar
velice dûkuji. Po krátkém pﬁivítání s rodiãi se spustila hudba a vystoupení
mohlo zaãít.
Dûti se snaÏily, zpívaly písnû k pohybu a v˘bornû zvládaly svoje nauãené
pohybové role i ty nejmen‰í. Jako poslední píseÀ zazpívaly dûti „âlovíãku -
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JiÏ máme za sebou dal‰í tvoﬁivé odpoledne s rodiãi, kde si mohli vyzkou‰et práci s keramickou hlínou. A protoÏe odezva byla pozitivní, se‰li jsme se
hned zaãátkem ﬁíjna na ,,Prvním keramickém tvoﬁení“. V˘sledkem byly krásné v˘robky.
Dûti ve ‰kolce netvoﬁí pouze s rodiãi,
ale i s námi. Poãet dûtí nám umoÏÀuje
více individuálního pﬁístupu, máme
moÏnost se pou‰tût i do nároãnûj‰ích
v˘tvarn˘ch a pracovních ãinností.
V‰echna vzniklá díla, bychom rádi vystavili koncem listopadu v lesoparku v
Dolních Zálezlech. Vûﬁím, Ïe do nového ‰kolního roku máme velice dobﬁe
na‰lápnuto a budu moc ráda, kdyÏ si
jednou na‰i svûﬁenci ﬁeknou „Ïe v‰e co
potﬁebuji znát, jsem se nauãil v mateﬁské ‰kole“. (Robert Fulghum)
Gabriela Bártová, ﬁeditelka M·

Îivot tû nauãí“. V závûru se dûti uklonily a sklidily velk˘ potlesk, kter˘ se neobe‰el ani bez slziãek dojetí v oãích maminek a babiãek. Pak následovalo
slavnostní rozlouãení s dûtmi, které odcházejí do ‰koly a to s Anastázií Dolbenco, Aniãkou MuÏíkovou, Eli‰kou
Kohákovou, âendou Perniãkou, Matyá‰em ·piãákem a Michalkou Zítovou.
Paní uãitelka s paní ﬁeditelkou dûtem
rozdaly dáreãky, pamûtní listy a popﬁály jim hodnû úspûchÛ ve ‰kole. Posezení s obãerstvením a opékáním vuﬁtÛ
dûti doplnily hrou a dovádûním na zahradû a rodiãe povídáním a focením
dûtí u vystaveného tabla dûtí na‰í ‰kolky. Rodiãe témûﬁ vÏdy ocení i práci pedagogÛ a podûkují za ãas vûnovan˘ jejich dûtem. Pﬁála bych si, aby i v tomto
‰kolním roce tomu nebylo jinak. Po záﬁijovém mûsíci, kter˘ byl spí‰e pro nás
v‰echny tzv. adaptabilní, kdy dûti stávající poznávaly nové kamarády:
,,Emiãku, Joná‰ka, Standu a Dominika.
V lednu nás bude je‰tû o dal‰í dvû dûti
více a to o Krist˘nku a Jochua. Dûti
nové se seznamovaly s prostﬁedím
mateﬁské ‰koly a my dospûlí jsme se
jim jejich odlouãení snaÏili co nejvíce
ulehãit.
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