SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ III. ETAPY ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ – PROJEV
1. Děti píseň, báseň
2. Poděkování dětem
3. Proslov

Vážení rodiče, milí hosté,
dovolte abych Vás přivítala na zahradní slavnosti, která se koná také u příležitosti slavnostního
otevření nové zahrady mateřské školy.
Dovolte abych mezi námi přivítala čestné hosty – p. Ing. Zdeňka Saturku, ředitele ČEZu
pí. Radku Kučírkovou, zástupkyni NADACE ČEZ
a p. Ing. Františka Neužila, starostu obce Slapy.
NADACE ČEZ přispěla na III. etapu Projektu „ Zdravé děti nelenoší“ - tedy budování školní
zahrady
částkou 100 000.- Kč. Tímto NADACI mnohokrát děkujeme.
Tento projekt má podpořit sportovní a odpočinkové aktivity dětí.
V I. etapě v roce 2005 NADACE ČEZ přispěla 100 000.- Kč na vybudování oplocení dolního
hřiště, fotbalových branek, košů na basketbal a venkovních ping pongových stolů.
V tomto roce nám velkou měrou finančně i rekultivací celé terasy pomohla obec Slapy a hlavně
slapští dobrovolní hasiči - bez kterých by vůbec tuto etapu nebylo možno začít, protože zde na
2. terase bylo tolik náletových keřů a stromů, že se nedalo houštím ani projít.
Ve II. etapě v roce 2006 NADACE ČEZ přispěla 100 000.- Kč na originální sportovní, herní
a relaxační prvky Fa. Tomovy parky, lavičky a zahradnické práce na 2. terase -firma p. Riedla,
opět nám pomáhal finančně i obecní úřad, rodiče pan Kotrč, pan Horáček a pan Vébr poslal své
zaměstnance, kteří všichni pomáhali při zabudovávání herních prvků.
Ve III. etapě, kterou jsme právě minulý týden dokončili, jsme se rozhodli vybudovat sportovní
a herní prvky v zahradě mateřské školy - nová je: multifunkční sestava, kladinka, pružinová
houpadla, venkovní tabule, vláček, pískoviště a ještě máme venkovní velikou trampolínu, kterou
nainstalujeme v jarních měsících.
Také bylo nutné zpevnění a dobudování opěrné zídky.
Mnohokrát děkujeme obecnímu úřadu a rodičům, kteří nám pomáhali na hřišti, jak odstranit staré
nevyhovující prvky, tak vybudovat nové zařízení a zídky školkové zahrady.
Jsou to rodiče či prarodiče Tomáše Kadlece, Valinky Vikové, Honzíka Tomáška

a Sáry Fojtíkové. Děkujeme.
Ještě jednou tedy děkuji NADACI ČEZ, Obecnímu úřadu Slapy a všem
rodičům za podporu v našem snažení.
Nyní bych poprosila pí. Kučírkovou z NADACE ČEZ, pana ředitele ČEZu pana Ing. Saturku
a pana starostu pana Ing. Františka Neužila, aby nám slavnostně otevřeli nové hřiště.
4. přestřižení pásky
5. poděkování květinou, …
6. A než předám slovo pí. vedoucí učitelce MŠ Magdaleně Kupkové,
dovoluji si Vás po kraťoučkém vystoupení dětí pozvat na prohlídku hřiště.
Ve vestibulu je možno si prohlédnout několik fotografií z budování hřiště.
7. Písně dětí
8. Slovo Magdaleně Kupkové – info o Dýňové slavnosti

