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Slovo starosty
Vážení občané, milí čtenáři,
Vánoce jsou již doslova za dveřmi, rok 2015 je téměř u konce, a tak
nastal čas na vydání posledního letošního čísla našeho zpravodaje.
Tak jako v číslech předešlých bych Vás rád informoval o tom, co se
za posledního čtvrt roku událo a co se chystá na rok příští. Zároveň
jsem si dovolil malé ohlédnutí za celým rokem 2015.
Na úvod bych rád zmínil, že počátkem listopadu oslavilo naše
zastupitelstvo 1. rok funkčního období. Při ohlédnutí za tímto rokem
mohu v klidu říci, že se potvrdily všechny mé optimistické
předpoklady o fungování zastupitelstva, potažmo obce. Rád bych zde
zastupitele pochválil za jejich odpovědný přístup a konstruktivní
debaty během zasedání. Dosud jsme absolvovali celkem 33 více či
méně náročných zasedání, na kterých jsme se dokázali na všem
rozumě a bez zbytečného dohadování domluvit. To má samozřejmě
obrovskou výhodu v tom, že řešíme, co je třeba, a neztrácíme čas a
energii hloupostmi, které na zasedání nepatří. Také nemohu
zapomenout poděkovat bývalému starostovi Petrovi Černému, který
vždy ochotně pomůže nejen radou kdykoli je potřeba. Myslím, že
právě díky těmto skutečnostem se nám podařilo v letošním roce
realizovat relativně dost věcí, které přispěly ke zlepšení fungování,
vybavenosti a vzhledu obce. Pevně doufám, že nám to takto vydrží i
v letech následujících.
V posledním čtvrtletí letošního roku se podařilo vybudovat veřejné
osvětlení pro 8 nových parcel v lokalitě za bytovkami. Zároveň se
podařilo prodat poslední dvě parcely. Všechny pozemky tak mají
nové majitele, někteří z nich již pilně pracují na přípravách na
vlastní stavbu. Díky prodeji parcel se zvýšil stav bankovního účtu
obce celkem o cca 3,2 milionu Kč.
Počátkem prosince byla dokončena fasáda na domě čp. 2,
který je v majetku obce. Prodejna květin a textilu tak dostala
veselejší vzhled. V příštím roce plánujeme nová vrata do dvora a
úpravu chodníku a plochy před prodejnami. Fasáda přišla obec na 67
000 Kč.
Také obecní vozový park se dočkal dvou výrazných změn. V
říjnu jsme pořídili zánovní, šest let starý osobní automobil Kia Ceed,
který nahradil naši „Květinku“, myšleno Škodu Felicii. Květinku proto
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, že její stanoviště bylo ve stodole u prodejny květin a také pro pokročilé stadium rozkvětu jejích
blatníků a prahů . Druhou a v minulých číslech zpravodajů avizovanou změnou je pořízení
nového užitkového automobilu IVECO Daily s hákovým nosičem kontejnerů. Společně s autem nám
firma AUTO Helus dodala tři oranžové kontejnery, každý o objemu 6 m 3, a výkoný štěpkovač LASKY
s vlastním pohonem, který umí rozdrtit větve o síle až 10 cm. Tyto stroje jsme pořídili v rámci
dotace z Operačního fondu Životní prostředí určené na třídění a likvidaci bioodpadu. Díky dotaci
nás toto vybavení vyšlo na necelých 160 000 Kč.

V obecním lese probíhá těžba, která je již z větší části hotova. Plánovaný termín do konce tohoto
roku bude jistě splněn. Podle množství zbylého dřeva na vzniklých dvou pasekách budou
vyznačeny díly pro samotěžbu. Zatím nelze říci, kolik parcel bude a na kolik nahlášených zájemců
se dostane.
V listopadu a prosinci proběhlo i odborné ošetření vzrostlých lip kolem kostela, dubů na
školní zahradě a kaštanu u pošty. Jednalo se především o tzv. zdravotní řezy, při kterých se
odstraňují především suché větve. Zbývá ještě ošetřit šest lip u kostela v majetku církve. V rámci
tohoto zásahu, který má církev ve vlastní režii, dojde patrně k odstranění dvou stromů před
hlavním vchodem do kostela.
V sobotu 28. listopadu jsme
v obřadní síni obecního úřadu
přivítali 5 malých občánků. Na
snímku jsou zleva Oliver Kadlec,
Karolína
Paseková,
Ondřej
Reinberk, Viktorie Sádovská a
Alenka Kmoníčková se svými rodiči
a sourozenci. O kulturní program
se postaraly děti z prvního stupně
ZŠ
pod
vedením
Stanislavy
Vondroušové.

V tentýž den proběhlo již tradiční rozsvícení vánočního stromu, kde nechyběl svařák, čaj ani
vánoční cukroví. Děti ozdobily vánoční strom ověšený novým osvětlením, předaly dopis pro Ježíška,
„Rohovládovobělský vánoční kvintet“ zatroubil několik koled a vrcholem večera byl „přílet“
krásných andělů a jejich zpěv. Akce se velmi vydařila, díky moc všem, kdo se na ní podíleli.
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Shrnutí toho nejpodstatnějšího z roku 2015

Konec roku je obdobím, kdy obvykle hodnotíme, co se v uplynulém roce podařilo a co ne. Proto i
mně dovolte krátké ohlédnutí a připomenutí nejdůležitějších událostí v obci v roce 2015:
-

leden - v lese vytěženo a prodáno cca 300 m3 dubového a modřínového dřeva.

-

březen - čistění a úpravy koupaliště pro chov ryb, záměr se podařil, voda je bez řas, rybám se
daří.

-

duben – vybudování plechového přístřešku za fotbalovými kabinami, který slouží jako sklad
pro materiál fotbalistů a hasičů.

-

květen – dokončení komunikace pro 8 nových stavebních parcel v lokalitě „Za bytovkami“ a
rozšíření asfaltové plochy na fotbalovém hřišti. Zavedeny známky na popelnice s cílem více
motivovat občany k třídění odpadů a tím snížit náklady na jejich likvidaci.

-

červen – revitalizace prostranství u kostela, nové chodníky, lampy, lavičky a koše, srovnání
terénu a výsadba okrasných rostlin.

-

červenec a srpen – v ZŠ nová dlažba v šatnách a respiriu, nová podlaha v jídelně, rekonstrukce
sociálek u tělocvičny, nové osvětlení v tělocvičně, zámková dlažba před hlavním vchodem. V
MŠ nový nábytek v obou šatnách, výměna radiátorů v hernách. V budově zdravotního střediska
výměna kotle a teplovodů.

-

září – slavnostní otevření dětského hřiště u koupaliště.

-

září až prosinec viz. předchozí odstavec tohoto zpravodaje.

-

Plány na rok 2016

Hlavním tématem posledních zasedání obecního
zastupitelstva byla tvorba rozpočtu na příští tok,
který je vyvěšen ve vývěsní skříni úřadu a na
stránkách obce v sekci „úřední deska“. Během
sestavování
jsme
diskutovali
o
několika
projektových záměrech, u kterých jsme při
zařazení do rozpočtu posuzovali jejich přínos pro
obec, finanční náročnost a příležitost získání
dotace. Hlavním záměrem splňujícím všechna
uvedená kriteria je nákup nové hasičské cisterny.
Koncem listopadu jsme obdrželi registraci na
dotaci od Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru (dále GŘ HZS), o kterou jsme
v minulých letech žádali již několikrát. Letos to
tedy vyšlo i díky tomu, že tři obce v pořadníku
před námi dotaci odmítly. Vzhledem k
technickému
technickému stavu naší stařičké cisterny jsme seVzhledem
rozhodli využít
této příležitosti,
nemusí
k technickému
stavu která
naší sestařičké
dlouho opakovat. Dotace to není bohužel tak cisterny
štědrá jako
např.
auto
na
bioodpad,
kde
většinu
jsme se rozhodli využít této příležitosti,
nákladů platil stát, a tak ke 2,5 mil. od GŘ HZS
musíme
tři miliony
z obecních
prostředků.
která
se nemusí
dlouhodát
opakovat.
Dotace
to není
Pokud vše půjde podle plánu, získají naši hasiči
v
příštím
roce
velmi
účinnou
zbraň
v
boji
proti
bohužel tak štědrá jako na např. auto na bioodpad,
různým živlům a budou tak schopni lépe chránit kde
majetek
občanů
a firem
v naší
obci
okolí.
Dalším
většinu
nákladů
platil stát
a tak
ke a2,5
mil od
GŘ
záměrem jsou opatření pro zvýšení bezpečnosti
v
souvislosti
s
intenzivním
provozem
na
hlavní
HZS musíme 3 mil. dát z obecních prostředků.
silnici protínající obec. Jaká konkrétní opatření to budou, se ještě neví. Čekáme na bezpečnostní
audit ŘSD, ze kterého opatření vzejdou. Pracujeme na přípravách rekonstrukce cesty Pod Pašťaty,
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přípravách výstavby víceúčelového sportovního hřiště, podřezání vlhkého zdiva staré budovy školy
v prostorách obecního úřadu. Chystáme se vybudovat zděná hnízda pro nádoby na odpad, vyměnit
několik nejvíce zastaralých a poruchových světel veřejného osvětlení za nová a zároveň doplnit
lampy tam, kde osvětlení dosud chybí. Podobně doplnit veřejný rozhlas do míst, která nejsou
pokryta. Rádi bychom investovali do zlepšení stavu obecní zeleně a vykoupili pozemky na výstavbu
plánované cyklostezky/chodníku na Kasalice a Bukovku. Obyvatelé spodní části obce směrem na
Vlčí Habřinu se kanalizace v příštím roce bohužel nedočkají. Je to jednak kvůli velké finanční
náročnosti akce samotné (cca 4,5 mil.), a také pro neúměrné požadavky ze strany Pardubického
kraje coby majitele silnice, ve které má kanalizace vést. Za zásah do silnice a její pronájem po
dobu stavby požaduje kraj dalších cca 650 000 Kč.
Další aktuality ve zkratce
Praktická zubní lékařka koncem října ukončila praxi v našem zdravotním středisku. Náhradu
hledáme, bohužel zatím neúspěšně. Vzhledem k malému počtu stomatologů nejsou šance
příliš vysoké.
- Vzhledem k tomu, že dosavadní ředitelka MŠ Jindra Váňová odchází k poslednímu srpnu do
důchodu, stálo zastupitelstvo obce před rozhodnutím, zda vyhlásit konkurz na novou
ředitelku, nebo obě školská zařízení sloučit. Usnesením ze dne 30.11. bylo rozhodnuto, že
obec počátkem roku 2016 vyhlásí konkurz na novou ředitelku/ředitele MŠ.
- Poslední letošní svoz plastů proběhl ve středu 16.12. První svoz v roce 2016 proběhne ve
středu 6.1., následně pak každou středu v lichém týdnu tj. 20.1., 3.2. atd.
- Svoz komunálního odpadu proběhne v závěru roku 2015 beze změny tj. 25.12. V roce 2016
proběhne první svoz hned 1.1., následné svozy pak v sudých týdnech tj. 8.1., 22.1. atd.
- Na branku dětského hřiště jsme umístili provozní řád, kde jsou uvedeny všechny podstatné
náležitosti. Kromě samozřejmostí, jako že se musí udržovat pořádek, neohrožovat svým
chováním sebe ani ostatní a že za děti odpovídají rodiče atd., je zde uvedena i letní a zimní
provozní doba. Dále není dovoleno vstupovat na hřiště, když je mokro, sníh nebo náledí. Z
uzvedeného vyplývá, že i když branku nezamykáme, neznamená to, že je přístup na hřiště
neomezený. Je velmi důležité ihned hlásit zjištěné závady na obecní úřad. Na začátku jara
bude z důvodu vysetí trávy nějakou dobu hřiště uzamčeno.
- Příští sraz Běláků proběhne tentokrát v Jeseníkách v Bělé pod Pradědem od 9. do 11. června
2016.
- Někteří lidé si stěžují, že neslyší z různých důvodů hlášení místního rozhlasu. Pro ty, kdo
aktivně používají e-mailovou schránku, připomínám, že se mohou zaregistrovat na stránkách
obce k odběru novinek. Mezi novinky patří právě i hlášení rozhlasu, která jsou na stránky
vkládána. Po každém hlášení jsou rozesílány e-maily s odkazem na text hlášení. Jak již bylo
v tomto zpravodaji uvedeno, máme v plánu rozšířit veřejný rozhlas do míst, která nejsou
pokryta.
Informační
střípky z mateřské školy
- Rád bych také poděkoval touto cestou našim dvěma statečným převaděčům dohlížejícím
dvakrát denně na bezpečnost dětí u přechodů bez ohledu na počasí. Služba bude zachována
i v příštím roce.
- V pravé části budovy prodejny Jednota probíhají stavební práce, aby zde mohla být
počátkem roku otevřena kavárna. Tomuto tématu je věnován speciální článek v tomto
zpravodaji.
- Majitelé psů, nezapomeňte nahlásit změny v počtu psů na obecní úřad do konce prvního
lednového týdne.
- Pro milovníky historie připomínám, že probíhá každou středu v obřadní síni obecního úřadu
čtení pana Petra Černého z kroniky.
- Letošní ohňostroj proběhne na rozdíl od let minulých již na Silvestra, tj. 31.12. od 17 hodin
na koupališti.
Str. 4
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Na závěr mi dovolte vážení čtenáři, abych Vám jménem svým i jménem celého obecního
zastupitelstva a zaměstnanců obce popřál krásné a pokud možno pohodové svátky vánoční a
hodně štěstí a zdraví v roce 2015.
Váš starosta Vašek Fišer

Ve škole chodil Mikuláš
Je již téměř tradicí, že žáci 9. třídy připravují pro své mladší spolužáky mikulášskou nadílku.
Vynalézavost a kreativita provedení kostýmů je vždy na vysoké úrovni. Deváťáci si dávají záležet a
svoje vystoupení si potom náležitě užívají. Posuďte sami:

27. listopadu se mladší žáci zúčastnili
XVI. turnaje ve šplhu v Řečanech nad
Labem. Každý rok si odtud odvážíme
diplomy, a proto jsme i letos s
napětím očekávali konečné výsledky. S
pýchou musíme oznámit, že 2. místo v
kategorii dívek si vybojovala Adélka
Hovorková a 3. místo Anička
Mrštíková. Oběma gratulujeme !
ZÁPIS do 1. třídy ZŠ v Rohovládově
Bělé se koná dne 22. ledna 2016 od
11:30 do 17:00. Zákonní zástupci
předloží svůj OP a rodný list dítěte.

Na závěr mi dovolte, abych Vás tímto pozvala 19. 12. 2015 na tradiční vánoční koncert
v kostele sv. Petra a Pavla v Rohovládově Bělé od 16 hodin a zároveň Vám popřála za sebe i za
své kolegy všechno nejlepší do nového roku 2016.
Mgr. Jana Folprechtová, ředitelka ZŠ
Str. 5
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Zprávy z hasičské zbrojnice
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Oblíbený vánoční vtip
našich dětí:

Vážení spoluobčané, právě si užíváme poslední dny tohoto roku. Nezbývá,
než se trochu otočit a
O Vánocích říká maminka
začít bilancovat rok 2015. Jaký vlastně byl? Pro nás hasiče určitě úspěšný.
Dokazují
to také
Pepíčkovi:
„Pepíčku,
zapalvýsledky
vánoční
stromeček.“
a úspěchy, kterých jsme letos dosáhli.
Za chvíli přijde Pepíček a říká:

„A svíčkypráci
taky?“ pro naši obec.
Tímto bych chtěl poděkovat členům našeho sboru a jednotky za příkladnou
Myslím si, že není samochválou, když řeknu, že jsme na naší technice, obecní zeleni, koupališti a
místním hřišti odpracovali bezmála tři sta brigádnických hodin.

V letošním roce nás také potrápila velká sucha. Měla za následek mnoho požárů, takže hodiny
odpracované na naší technice se nám vrátily. Celý rok nám naše ŠKODA 706 fungovala bez větších
problémů. Vyjížděli jsme k devíti požárům, z toho dvou automobilů. Také se jednotka ve spolupráci
s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem Hradec Králové podílela na hledání pohřešované osoby.
Titulek popisující obrázek či grafiku
Dále
pak šest technických výjezdů, převážně na záchranu nově vysazované zeleně u nás a v
okolních obcích.
Letos jsme také dokončili úpravy na našem VW Transportéru, a tak bylo vozidlo zařazeno do
Integrovaného záchranného systému IZS Pardubického kraje. Budeme ho používat k rychlejšímu
přesunu jednotky na místa požárů a také jako doprovodné vozidlo našeho cisternového veteránu
ŠKODA 706.
V letošním roce se nám podařilo dosáhnout i na některé z dotací od kraje a od státu. Dík za
to patří mým kolegům a hasičům, kteří tyto dotace dokážou najít a společným úsilím je přivést do
zdárného konce. Například jsme mohli pro jednotku pořídit dva nové dýchací přístroje Dräger lehčí, modernější a s větší zásobou vzduchu. Dále pak čekáme na výsledky jiných dotací, za které
bychom chtěli dovybavit jednotku například novými radiostanicemi, přilbami, které nám ještě
scházejí, a záchranářskými nosítky.
Také jsme získali státní dotaci na obnovu hasičské techniky z fondu zábrany škod. Nechci to
zakřiknout, ale přesto doufám v to, že příští Vánoce budou pro naše hasiče přinejmenším
nezapomenutelné, když naši krásnou zbrojnici bude zdobit ještě krásnější nová hasičská cisterna.
Ale to nás čeká ještě spoustu času a práce.
Teď bych chtěl dát také prostor našim soutěžním týmům, které nás celý rok reprezentují nejen v
rámci okresu a kraje, ale i na jiných místech naší republiky.
Sezóna hasičského sportu je u konce. Naše obě družstva mužů a žen se letos zúčastnila opět
mnoha závodů v různých koutech ČR. Příkladem je Sedlejov, který je zařazen do seriálu Jihlavské
open ligy, Letohrad Kunčice, kde se odehrálo jedno z kol Extraligy ČR v požárním útoku nebo
Pšánky,
které pořádají závod spadající pod ligu Východočeskou. Nejvíce závodů ale samozřejmě
Titulek popisující obrázek či grafiku
objela v rámci pardubického okresu, kde se mimo různých memoriálů, pohárů starostů obce a
podobných soutěží účastnila na deseti kolech Ligy Pardubického okresu. Děvčata s celkovým
součtem 83 bodů s pěti prvenstvími, jedním 2. místem a dvěma 3. příčkami, obhájila 1. místo Ligy
Pardubického okresu i pro rok 2016! Pánové také nezůstali pozadu. Do letošní sezóny šli s novým
týmovým složením a začátek tedy nebyl moc slavný. Trénink a zapálení do sportu jim od poloviny
sezóny začal přinášet úspěch. Jedno 1., 2. a 3. místo a součet 89 bodů jim v LPO vyneslo krásné 5.
místo. Co je ale může těšit nejvíc, je zaběhnutý nejlepší čas Ligy Pardubického okresu pro rok
2016 a to 16,90 s, který je i jejich osobním rekordem!
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Děvčata jakožto vítězky ligy navíc jela 10.10. poměřit své výkony s ostatními vítězkami jiných lig
Pardubického kraje na "Superpohár hejtmana Pardubického kraje", kde se běželo podle pravidel
Chrudimské ligy, které se však liší oproti pravidlům Ligy Pardubického okresu. Nicméně se s tím
naše holky popraly a odvezly si krásné 2. místo.

Obě družstva si zaslouží obrovskou pochvalu, neměla to jednoduché. Pro děvčata je to osm roků
dřiny, aby mohla dnes sbírat ty nejcennější trofeje. Také to je jedno desetiletí, které se určitě
zapíše do historie hasičů Rohovládova Bělá.
Přejeme jim mnoho zdraví a úspěchů v této královské disciplíně požárního sportu, kterým je
požární útok.
Ještě bych si Vás dovolil touto cestou pozvat na náš tradiční hasičský ples, který se bude
konat jako už tradičně ve Vyšehněvicích 27. února 2016. K poslechu a tanci zahraje pro velký
úspěch stejně jako v letošním roce skupina ORFEUS a zpívat pro Vás bude Tereza Pešková.
A pro naše členy, kamarády a sponzory: výroční valná hromada se koná 16. ledna 2016. Jste
srdečně zváni.
Vážení spoluobčané, na závěr bych Vám chtěl jménem hasičů Rohovládova Bělá popřát krásné
prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a úspěchů v novém roce a hlavně zdraví, které je nejdražší a
jediné se nedá koupit.

Za sbor dobrovolných hasičů
Rohovládova Bělá velitel
jednotky Josef Peška.
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Zprávy z fotbalových kabin
T.J. Sokol Rohovládova Bělá „A“ je v soutěži I.B třídy skupina A v současné době o sedm bodů na
2. pozici za dosud suverénním Dobříkovem, i když tento tým dokázali naši hráči porazit 3:1. Na 3.
příčce je Proseč, která ztrácí dva body, o bod zpět je Starý Máteřov a poté je tabulka velmi
vyrovnaná, kde od 5. do 11. místa je rozdíl pouhých pět bodů. Druhá příčka je určitě úspěchem.
Na jaro tým plánuje posílit kádr.
V soutěži III. třídy Přeloučsko pro sezónu 2015-2016 je T.J. Sokol Rohovládova Bělá „B“ na 3.
místě s počtem 28 bodů. Tým pod taktovkou dua Zoltán Plachetka - Pavel Kohoutek vstoupil do
sezony pěti výhrami, mezi něž se vklínila remíza v Selmicích. I když jsme 3:1 vedli, tak jsme se
poté položili a dovolili domácím srovnat na 3:3. Po výhrách doma s Rybitvím a ve Starých Čívicích
si ale stejně, jako obě mužstva v tabulce před nimi, vybrali hráči Bělé slabší období, když prohráli
se Semínem a remízovali v Přelovicích a v Kolesách. V utkání se Semínem jsme podali
katastrofální výkon a byla to také jediná prohra na podzim. V Přelovicích jsme měli jasně navrch a
remíza byla pro nás zklamáním. Duel v Kolesách pak ukázal, že tento tým ještě neřekl poslední
slovo. Ve zbylých čtyřech zápasech jsme uhráli deset bodů, jediná remíza přišla v zápase s do té
doby vedoucími Lipolticemi. To bylo utkání vynikající úrovně, které jsme dobře rozehráli. Opět
jsme vedli 3:1, ale nedali penaltu a v poslední dvacetiminutovce jsme se položili, domácí srovnali
na 3:3 a nakonec jsme se strachovali i o bod. Máme zde dobrou partu, základ nám tvoří stabilně
deset hráčů. Oporami byli Radovan Klička, František Ryba a Milan Vlasák. Když byli k dispozici,
dávali naší hře hlavu a patu. Výrazně nás také podržela brankářská jednička Jiří Kunt.
Před touto sezónou jsme založili kategorii přípravku „U8“, kterou vede Pavel Štrobich. Mužstvo se
musí vypořádat s nízkým věkem našich hráčů, ale i přesto dosahují střídavých úspěchů. Kategorie
mladších žáků využívá tzv. „souklubí“ s SK Křičeň. Tým vedou Miloslav Urbanec a Aleš Zeman.
Hráči si připsali na jaře dvě výhry ze sedmi zápasů, nad Tetovem a poslední kolo na hřišti Valů.
Všem trenérům bych chtěl touto cestou poděkovat, že ve svém volnu trénují nové mladé
fotbalisty.
Krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce Vám přeje tým T.J. Sokol
Rohovládova Bělá.

V obci bude nová kavárna
Jsme moc rádi, že Vás touto cestou můžeme informovat o záměru otevření nové kavárny s
vynikající kávou a pekařskými dobrotami v prostorách vedle prodejny Coop. Jedná se o nový
koncept prodeje a nabídky nejen pečiva, ale také sladkých dobrot a zákusků. Již nyní máme
otevřenou jednu provozovnu v Živanicích, kam Vás také srdečně zveme.
Pro další informace a přehled našeho sortimentu prosím navštivte naše webové stránky
www.stiasini.cz, nebo na Facebooku www.facebook.com/stiasini. Zde také naleznete mnoho
zajímavostí a informací, které přiblíží náš prodejní koncept.
Již nyní se těšíme až přivítáme v naší prodejně v Rohovládově Bělé první nové zákazníky. A bude
to brzy – otevření plánujeme na jaro 2016.
Zdeněk Záleský – majitel STIASINI Ltd.
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Informační střípky z mateřské školy
Tak co se všechno od září událo ve školce zajímavého?
Na podzim se všichni většinou zklidňujeme, ale pro děti to neplatí. Ve školce je štěbetání (někdy
přímo rámus) na denním pořádku. Podzim je totiž u nás událostmi nabitý. Noví nejmladší kamarádi
si zvykají na zatím největší změnu svého života a jdou z rodiny „do světa“. Někdo zvesela, někdo
s pláčem, ale všichni plni očekávání. Dnes už jsme parta a každý má svého kamaráda a oblíbenou
hračku. Doufejme, že i oblíbenou paní učitelku. Někdo sice ještě vyžaduje pro uklidnění ranní
rituály (ten je stanoven rodičům přesný počet rozlučkových pusinek, děti u okna mávají a
z odjíždějících aut jsou vidět mávající ruce, auta blikají a troubí). Tímto se omlouváme našim
sousedům z pečovatelského domu za ranní budíček. Když ale takové rituály zaženou stýskání .
Potom už se každý nechá vtáhnout do hry, cvičení, pohádek, bydlení s kamarády v různých
domečcích a skrýších nebo stavění ze spousty stavebnic. Za nějakou dobu už jsou děti zvědavé,
jaký nápad bude mít paní učitelka, až se uklidí hračky. Ani běhání na čerstvém vzduchu není
k zahození. Když se k tomu přidají krásné loutkové pohádky, které do školky přiváží různá divadla,
návštěva Mikuláše s andělem, vánoční nadílka a veselé zpívání, které nás provází každý den,
nikomu ani podzimně smutno být nemůže. Během podzimu už jsme viděli pohádky – Prasečí
slečinky; Tancování s Popelkou; Jejda, strašidýlka; S čerty nejsou žerty a Veselme se, radujme se.
Většina dětí ještě stihne odpoledne účast v nějakém zájmovém kroužku přímo ve školce. Od 15,00
hod. je v nabídce výuka flétny, angličtiny nebo pohybový kroužek. Během podzimu 15 přihlášených
dětí absolvovalo 10x dopoledne atletickou sportovní školičku s opravdovým trenérem ve velké
tělocvičně ZŠ.
Předškolákům začala příprava na základní školu. 16 budoucích školáků se svými rodiči bude až do
května navštěvovat 2x měsíčně odpolední kurz Maxík, který vede paní učitelka Helena Blažejová.
Budou se učit správně držet tužku, připravovat se na psaní – uvolňovat ruku, správně se
vyjadřovat, řešit početní úlohy apod. Hlavně se naučí správně vnímat pokyny k práci, soustředit se
a vypracovat úkol do příští hodiny.
Také děkujeme našim sponzorům, jmenovitě firmě Knedlíky Kadavý, paní Kalvové a obci Voleč, za
finanční dary. Omlouváme se dárcům, kteří nám předávají během roku různé materiální dárky.
Nemůžeme uvést všechny jmenovitě, protože je Vás hodně, ale poděkování všem.

Všem dobrým lidem přejeme klidné a šťastné Vánoce a příští rok aby byl rokem splněných přání.
Zveme také všechny 19. 12. do kostela na naše zpívání pro vánoční náladu. Máme pro Vás jedno
malé překvapení, které dopředu neprozradíme. Těšíme se na shledání.
Za kolektiv MŠ Jindra Váňová
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Odešli z našich řad
13.10.
22.10.
23.10.

paní Stanislava Kočárková
paní Anna Formánková
paní Marta Rambousková

Čest jejich památce.

Kalendář akcí
Rok 2015
19.12. Vánoční koncert MŠ a ZŠ v kostele Sv. Petra a Pavla od 16 hod.
24.12. Vánoční troubení - sraz tradičně u Machů ve 20 30 h + půlnoční mše v místním kostele
31.12. Silvestrovský ohňostoj od 17 hodin na koupališti
Rok 2016
30.1. – 20. ples dámského klubu RB ve Vyšehněvicích
27.2. – hasičský ples ve Vyšehněvicích
21.5. Liga pardubického okresu - soutěž hasičů na fotbalovém hřišti
10.6. sraz běláků v Bělé pod Pradědem
25.7. pohár starosty obce – soutěž hasičů na fotbalovém hřišti
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