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Vážení
spoluobčané,
dovolte mi, abych využil této možnosti
a poděkoval všem, kteří svojí prací při
spěli k dobrému chodu obecního úřadu
a dění v naší obci. Poděkování zaslouží
sportovci, hasiči, myslivci, členové jez
deckého oddílu i spolek Maxinec. Všichni
se nějakou měrou podíleli na pořádání
kulturních akcí společně s kulturní ko
misí obecního úřadu. Zastupitelstvo
obce si této činnosti váží a každý rok
nezapomene tuto činnost podpořit fi
nančně. V příštím roce vedle stále se
opakujících akcí, chceme uspořádat
jednu větší v měsíci červnu pod názvem
„Setkání žáků a přátel vojické školy“.
Z investičních akcí byl dokončen chod
ník na „Pařikáči“ včetně opravy zídky

spolek maxinec

Spolek Maxinec se i v uplynulých měsících věnoval již zavedeným akcím.
V měsíci říjnu jsme měli Drakiádu. Byl to
již 3.ročník, proto nebyl problém s orga
nizací. Co bylo nejvíc problematické? Vy
brat správný termín. Jednou byla kolize se
Slavnostmi holovouských malináčů, další
vybraný termín se přesouval, protože žáci
hráli házenou… Avšak ani třetí termín ne
byl bez problémů. Nicméně se akce uspo
řádala, počasí se umoudřilo a ve vzduchu
poletovalo v jednu chvíli asi patnáct draků.
Každé dítko dostalo balíček se sladko
stmi a medaili. O moderování a hudbu se
staral Martin Tomeš, kterému patří naše
poděkování.
Další naší akcí byl 18.11. zájezd do vinného
sklípku. Tentokrát jsme vyrazili do Bořetic

a osvětlení přechodu na silnici 1/35
v Podhorním Újezdě. Nepovedlo se za
teplit obecní úřad včetně výměny oken.
Důvodem bylo opakování výběrového
řízen í, vlivem značného předražení do
davatelem stavby. U rekonstrukce objek
tu č.p. 11 ve Vojicích a kanalizace k Žít
kovým čekáme na stavební povolení.
Kromě těchto akcí připravujeme zatep
lení školy včetně opravy střechy.
Závěrem mi dovolte, abych Vám do
nového roku popřál pevné zdraví, štěstí
a spokojenost v rodinách.
Ing. Josef Chudoba, starosta obce
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na Kraví horu. I přes menší účast, jelo nás
pouze 31, jsme si i tentokrát užili skvělou
atmosféru a posezení. Pokud se někomu
mohla zdát letošní cena 1500 korun za zá
jezd přemrštěná, nemohu než s nimi ne
souhlasit. Dostalo se nám skvělé péče od
majitelky sklípku a penzionu paní Újezd
ské, opravdu se tak jmenovala :-), jejích synů
a zaměstnanců. Měli jsme degustaci osmi
druhů vín, poté rozlévaná vína, velký raut
(teplé jídlo,salámy, sýry, pomazánky, …)
A snídaně? Ta byla hotelového typu, navíc
polévka. Ta bodla! Ubytování bylo v mo
derně zařízených pokojích s vlastním so
ciálním zařízením, přímo nad sklípkem
a možností připojení WIFI.
pokračování na str. 5
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zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
27. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 22. 9. 2017
1. • Výběrové řízení na akci „Zateplení
budovy OÚ“
Starosta obce předložil ZO dvě cenové na
bídky na akci „Zateplení budovy OÚ“. Nej
nižší nabídku podala firma JOKAS s.r.o.,
Bydžovská Lhotka s cenou 1.550.493,– Kč
bez DPH. Druhou nabídku podala firma Sta
voka Kosice, a.s. s cenou 1.981.129,– Kč bez
DPH. ZO 6 hlasy schvaluje cenovou nabídku
společnosti JOKAS s.r.o. Bydžovská Lhotka
s cenou 1.550.493,– Kč bez DPH. 1 hlas se
zdržel a 1 byl proti.
2. • Věcné břemeno na pozemku p.č. 1282
v k.ú. Vojice
Starosta obce předložil ZO žádost manželů
Bartošových o zřízení věcného břemene
položení kanalizace na pozemku p.č. 1282
v k.ú. Vojice. ZO všemi hlasy schvaluje výše
uvedenou žádost.
3. • Věcné břemeno na pozemku p.č. 913/3
v k.ú. Podhorní Újezd
Starosta obce informoval ZO o záměru
zřídit věcné břemeno na pozemku p.č. 913/3

v k.ú. Podhorní Újezd. Věcné břemeno se
týká stavby sloupu k osvětlení přechodu
pro chodce na Brdíku a jeho elektrického
vedení. ZO všemi hlasy schvaluje výše uve
dené věcné břemeno.
4. • Zástupce akcionáře na valné hromadě
VOS Jičín
Starosta obce předložil ZO dopis Vodo
hospodářské a obchodní společnosti, a.s.,
Na Tobolce 428, 506 45 Jičín o konání
24. řádné valné hromady v listopadu, nebo
prosinci 2017. ZO všemi hlasy schvaluje de
legování starosty obce Ing. Josefa Chudoby
k účasti na výše uvedené valné hromadě.
Jako náhradníka ZO všemi hlasy schvaluje
místostarostu obce Václava Luštického.
5. • Ostatní
a) Starosta obce předložil ZO žádost pana
Lepšíka o finanční příspěvek na 2 ks žaluzií.
Důvodem žádosti je zvýšená svítivost nově
vybudovaného osvětlení přechodu pro
chodce na Brdíku. Rozpočet na výše uvede
né 2 kusy žaluzií je 9.973,– Kč. ZO všemi
hlasy schvaluje výše uvedenou žádost.
b) Starosta obce informoval ZO o zvýšení
poplatků v čistírně odpadních vod, což se
odrazí na výši poplatků za vyvážení septiků.
Jelikož obec podporuje toto individuální
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vyvážení septiků, všemi hlasy schvaluje
příspěvek občanům na každý vyvezený
1 m3 odpadních vod ve výši 100,– Kč / 1 m3.
c) Starosta obce informoval ZO o nega
tivním stanovisku Městského úřadu odboru
dopravy v Hořicích ke stanovení pověřené
osoby, která by dohlížela na přecházení dětí
k rannímu školnímu autobusu v Podhorním
Újezdě na Brdíku. Dalším řešením by bylo
vybudování středového ostrůvku na tomto
přechodu. ZO bere tuto informaci starosty
obce na vědomí.
d) Starosta obce informoval ZO o záměru
nechat opravit zábradlí u mostku u Kalvo
dových v Podhorním Újezdě. Rozpočet je
stanoven na cca 16.000,– Kč. ZO bere tuto
informaci starosty obce na vědomí.
e) Starosta obce informoval ZO o prob
lematice kolem kanalizace v obci. Pokud by
obec uvažovala o vybudování kanalizace,
prvním krokem by bylo vypracování do
kumentace k tomuto projektu. Za toto by
obec zaplatila 1,5 až 2 mil. Kč. Králové
hradecký kraj projektové dokumentace na
vodohospodářské projekty dotuje částkou
300.000,– Kč. ZO bere tuto informaci sta
rosty obce na vědomí.
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Žehnání hasičského
praporu

strana 3

jubilanti

V neděli 5.listopadu se v Holovousích konalo slavnostní žehnání hasičského
praporu v chodovickém kostele sv. Bartoloměje. Sbor dobrovolných hasičů
Holovousy se dočkal svého prvního praporu teprve nyní, 107 let po založení.
Mimo náměstkyně starosty Krajského sdružení hasičů Královehradeckého kraje
paní Evy Steinerové, starostky Holovous paní Zlatuše Brádlové a velitele SDH
Holovousy pana Romana Balihara, byli pozvání vždy tři zástupci z okolní sborů.
Jměnovitě Bílska, Ostroměře, Sobčic, Třtěnic a Vojic.
Před jedenáctou hodinou již na místě vy
hrávala živá dechovka. Několik proslovů
zakončil kněz svými slovy o svatém Flo
riánovi a významu slova žehnat. Následně
pokropil prapor a slavnostní stuhy svěcenou
vodou. Nedlouho poté vyšel slavnostní uni
formovaný průvod krokem dechové hudby
odložit věnec k pomníku padlým a odhalit

novou ceduli na štítu hasičské zbrojnice.
Celá slavnostní akce byla zakončena v hos
podě U Krejčů slavnostním obědem. Děkuji
dalším dvěma zúčastněným členům SDH
Vojice, panu Stanislavu Bílkovi a Marku
Šormovi.
Za SDH Vojice Petr Bílek

leden

• 81. narozeniny oslaví paní Jaroslava
Machytková z Vojic č. 36
• 83. narozeniny oslaví pan Jaromír Kra
cík z Vojic č. 35
• 85. narozeniny oslaví pan Zdeněk Ma
chytko z Vojic č. 36
• 85. narozeniny oslaví pan Ivan Bryknar
z Podhorního Újezdu č. 108

únor

• 80. narozeniny oslaví paní Alena Sou
kupová z Vojic č. 63
• 85. narozeniny oslaví paní Olga Bryk
narová z Podhorního Újezdu č. 108

březen

• 70. narozeniny oslaví pan Josef Zbránek
z Vojic č. 117
• 70. narozeniny oslaví paní Jana Polá
ková z Podhorního Újezdu č. 111
• 75. narozeniny oslaví pan Josef Chu
doba z Vojic č. 32
• 75. narozeniny oslaví paní Marie Uhlí
řová z Vojic č. 20
• 75. narozeniny oslaví paní Jana Novot
ná z Podhorního Újezdu č. 3
• 80. narozeniny oslaví pan Josef Soukup
z Podhorního Újezdu č. 76
• 83. narozeniny oslaví pan Josef Smolař
z Podhorního Újezdu č. 41
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házená – podhorní újezd
Patrik Bajer
18 góly vystřílel
vítězství
v posledním
utkání
Národní házenkáři odehráli poslední
pozimní dvoukolo a Podhorák si v ba
bím létě polepšil o dva body.
TJ So. Podhorní Újezd – So. Svinov
22 : 25 (11 : 15)
Nastoupili: Hátle, Ptáček – Pour, Chvalina,
Zhouf, Schovánek, Petřivý – P. Bajer 15,
Kindl 4, Hruška 3, L. Bajer, Novotný, tre
nérem je J. Chudoba a vedoucím družstva
M. Vrabec.
Hosté nastoupili do zápasu v roli jasného
favorita a především jejich rychlost v útoč
ných kombinacích vysvětlovala rozdíl ve
hře, a tím i pozici v tabulce. Postupem času
si Svinov vybudoval uklidňující náskok.Na
konci poločasu, už po řádné hrací době,
Podhorák promarnil pokutový hod, neboli
šestku a zůstal rozdíl 4 branek. Po přestáv
ce se obraz hry nezměnil a domácí stále
marně hledali způsob, jak rozbít blesku
rychlé kombinace hostů. Ani zvýšená
agresiv ita nepomohla, jen došlo k vylou
čení domácího obránce na 5 min. Později se
v zápalu boje ten samý obránce ocitl v sou
boji, který přesáhl únosnou míru a náš tým
byl oslaben v důsledku další ČK, už na 10
min. Hostující tým Svinova, složený z hráčů
s dlouholetými prvoligovými zkušenostmi,
si už vítězství pohlídal.
TJ So. Podhorní Újezd – TJ Stará Ves nad
Ondřejnicí 27 : 23 (10 : 13)
Nastoupili: Hátle, Ptáček – Schovánek,
Zhouf, Petřivý, Hruška – P. Bajer 18,
Bittner 3, Hruška 3, Novotný 2, Kindl 1, L.
Bajer, trenérem je J. Chudoba a vedoucím
družstva M. Vrabec
S dalším ostravským celkem domácí roze
hráli stejnou partii jako v sobotu. Celý
první poločas se marně Podhorák sna
žil přinutit soupeře k chybám, to se ale
nedař ilo. Tak nezbývalo nic jiného, než
trpělivě dotahovat. Teprve po skončení
prvního poločasu nastala změna proti
sobotě, domácí střelec Jirka Novotný vy
užil šestku a snížil na přijatelnější rozdíl.
Během přestávky trenér domácího týmu
musel čarovat, neboť do druhé půle na
stoupili domácí jako vyměnění. Brankář

Jakub Hátle se blýskl několika zákroky, ale
hlavně se střelecky dařilo Patriku Bajerovi.
Ten už v první půli dal 7 branek, ale přímo
koncert si nechal na druhou. Zlepšená hra
domácích vnesla do hry hostí nervozitu a di
váci se brzy radovali z vyrovnání (16 : 16).
Do stavu 20 : 20 se hrála zcela vyrovnaná
partie, ale pak opět Podhorák zvýšil tlak
a začal unikat. Domácí se dostali do vedení
o dvě branky, nepolevili a náskok drželi
a dokonce ho navyšovali. Kýžené třicítky se
diváci sice nedočkali, ale k zaslouženému
vítězství svůj tým s radostí dohnali. Patrik
Bajer nakonec v druhé půli vstřelil 11 gólů
a celkem si připsal úctyhodných 18 branek.
Má tak největší podíl na důležité výhře,
která vedla k srovnání bodového účtu v ta
bulce s dalšími týmy a snad povede v jarním
pokračování i k cestě vzhůru tabulkou.

Výsledky
10. a 11. kola
Draken Brno – Sokol Kokory 20 : 17 ( 9 : 7 )
KNH MS Brno – 1. NH Brno 22 : 15 ( 9 : 7 )
Jiskra Humpolec – TJ S. Osek n/B 23 : 16
(9:7)
Sokol Ostopovice – SK Studénka 24 : 26
( 10 : 12 )
Sokol Dobruška – TJ Stará Ves n/O 21 : 18
( 8 : 10 )
TJ S.Podh.Újezd – Sokol Svinov 22 : 25
( 11 : 15 )
Draken Brno – 1. NH Brno 25 : 17 ( 12 : 9 )
KNH MS Brno – Sokol Kokory 22 : 19
( 10 : 10 )
Jiskra Humpolec – SK Studénka 17 : 17
(8:7)
Sokol Ostopovice – TJ S. Osek n/B 20 : 18
( 13 : 10 )
Sokol Dobruška – Sokol Svinov 22 : 10
(9:4)
TJ S.Podh.Újezd – TJ Stará Ves n/O 27 : 23
( 10 : 13 )

Průběžná
tabulka 2. ligy B.
po podzimní
části
1. KNH Moravská Slavia Brno 11 10 – 1 – 0
223 : 168 21
2. Sokol Kokory 11 8 – 0 – 3 197 : 173 16
3. SK Studénka 11 6 – 2 – 3 206 : 180 14
vojicko—újezdecký
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4. Sokol Dobruška 11 6 – 2 – 3 203 : 179 14
5. Sokol Ostopovice 11 7 – 0 – 4 187 : 186 14
6. Draken Brno 11 5 – 3 – 3 197 : 177 13
7. Sokol Svinov 11 5 – 1 – 5 197 : 211 11
8. TJ Stará Ves n/O. 11 3 – 1 – 7 189 : 201 7
9. TJ Jiskra Humpolec 11 3 – 1 – 7 174 : 198 7
10. TJ S. Osek n/B. 11 2 – 1 – 8 180 : 200 5
11. TJ S. Pod. Újezd 11 2 – 1 – 8 191 : 234 5
12. 1.NH Brno 11 2 – 1 – 8 172 : 209 5
mj

Mladší žáci
Podhoráku válí
OP v národní házené
mladší žáci
TJ Sokol Podhorní Újezd – Sokol Krčín
21 : 2 (12 : 1)
Sestava: T. Današ, M. Čermák, L. Šára,
O. Kloutvor, T. Imlauf, F. Chudoba (3),
Adam Kloutvor (7), Vl. Bílek (11) a trenéři
F. Kloutvor, Vl. Bílek.
Utkání mladších žáků probíhalo za ne
ustálého mrholení a poměrně vlezlé zimy
(ráno bylo ve Vojicích 7 °C). Domácí hráči
byli velkým favoritem a od začátku utkání
si šli za vítězstvím, i když někteří měli
v nohách již utkání starších žáků. Velmi
pěkně pracovala obrana, díky čemuž neměl
brankář T. Današ tolik práce. M. Čermák
a O. Kloutvor sbírali jeden balón za druhým
a posílali je do útoku, kde Vl. Bílek a Adam
Kloutvor téměř neomylně skórovali.
starší žáci
TJ Sokol Pod. Újezd – Sokol Krčín “A”
10 : 21 (5 : 11)
Sestava: T. Današ, M. Čermák, P. Wittek,
F. Chudoba, L. Šára, Adam Kloutvor, V. Za
hrádka (3), Aleš Kloutvor (3), Vl. Bílek (4)
a trenéři F. Kloutvor, Vl. Bílek.
Zápas starších žáků P. Újezda a Krčína
“A” byl od začátku velmi vyrovnaný. Do
mácí drželi do poloviny 1. poločasu se
soupeřem krok, v 15. minutě byl stav 4 : 3.
Po oddechovém čase, který si vzali hosté,
se rozstřílel jejich nejlepší střelec Pavlík
a dostal Krčín do velkého úniku. V druhém
dějství se ještě domácí družstvo dostalo
soupeři na dostřel 8:11, ale poté už téměř
nedostali od zkušeného Krčína šanci.
Hosté navyšovali skóre, domácí ztráceli,
ale i přesto bojovali až do úplného závěru
zápasu.
F. a Š. Kloutvorovi
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Podhorák
se dál trápí
V 2. lize národní házené se náš zá
stupce potýká s nedostatkem hráčů.
Nedaří se nalézt v současném stavu
optimální sestavu a trenér zatím mar
ně kombinuje hráče na různých pos
tech. Ani na hřišti za Brnem v Osto
povicích se Podhorák neprosadil.
So. Ostopovice – TJ So. Podhorní Újezd
25 : 17 (12 : 8)
Nastoupili: Hátle – Petřivý, Zhouf, Novotný,
Ptáček – P. Bajer 11 , Zítko 4 a L. Bajer 2.
Původně všichni očekávali vyrovnaný sou
boj, ale už to, že tentokrát hosté přijeli bez
trenéra a funkcionářů, nevěstilo nic dob
rého. Horší ale bylo to, že Podhorák napsal
na soupisku jen osm statečných a navíc
musel obětovat náhradního brankáře do
obrany pro případné zranění hráčů v poli.
Přes vyrovnaný začátek se přece jen domácí
dostali do vedení a vzali otěže utkání pevně

spolek maxinec
pokračování ze str. 1
A protože jsme ještě měli objednanou cim
bálovou muziku KAPRIC z Kyjova, byla
zábava v pravém moravském stylu. Tito
chlapíci nám hráli moravské písně, ale
nezalekli se ani našich přání. Třeba Trezor
od pana Gotta zahraný na cimbál – výborné.
Po půlnoci, kdy cimbálovka skončila, nám
ještě zahrál na kytaru pan Němeček. Mys
lím si, že se akce vydařila.
Abych nezapomněl, cestou tam jsme se
zastavili v Brně – Líšni, v Zetor Galler y.
Je tam expozice traktorů od prvních vy

Minulost

do svých rukou (8 : 6 – 15. min). Hosty stálo
mnoho úsilí neustálé dotahování domácích
a s přibývajícími minutami se rozdíl začal
prohlubovat. Čtyřbrankový rozdíl v polo
čase už byl sice velký, ale ještě řešitelný.
Očekávanému náporu Podhoráku po pauze
dokázali domácí odolat. Když domácí ještě
zrychlili a zpřesnili útočné akce, které té
měř vždy zakončili brankou, zcela vyma
zali taktické plány hostů. Nastřelování
tyčí domácí svatyně přineslo ještě více kli
du a pohody domácím hráčům a náskok
rostl jako z vody. Jelikož se hosté ke zvratu
v utkání už nevybudili, tak domácí dosáhli
jasného vítězství.
mj
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ráběných typů až po současnost. Takže
někteří si zavzpomínali na své mládí, kdy
se v těchto strojích proháněli po polích.
Děkujeme Obci Podhorní Újezd a Vojice, že
nás v našich akcích podporovala a těšíme se
na další rok naší spolupráce.
Děkujeme Vám, že se našich akcí zú
častňujete, protože tím nám dodáváte sílu
do další činnosti.
Spolek Maxinec Podhorního Újezdu a Vojic
Vám přeje v novém roce 2018 mnoho štěstí,
zdraví, krásné zážitky a pohodový život v
naší obci.
Za spolek Bořek Novotný
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Zprávy z vojické školy a školky
A je to tady. Už nám zase klepe konec roku na dveře.
Pomalu končí advent a brzy se rozsvítí v na
šich domovech vánoční stromečky.
Snažily jsme se dětem to čekání trochu
zpříjemnit několika akcemi. A tak již tra
dičně děti v mateřské škole pozvaly rodiče
na besídku a vánoční dílnu. Ozdobili jsme
stromky v Podhorním Újezdě U Brodku,
rozsvítili jsme vánoční strom u základní
školy. Slovo Vánoce, dárky, Ježíšek je slyšet
neustále, a je jedno, jestli je matematika,
vlastivěda, český jazyk. A tak vám někteří
naši žáci napsali, jak to chodí na Štědrý den
u nich doma.
Mgr. Jitka Jenčovská,
ředitelka ZŠ a MŠ Vojice
Už se těším na Štědrý den, nejen na dárky,
ale i na ten samotný den. Hned ráno po
snídani chodíme do lesa dát krmení zví
řat ům, nejvíce pšenici, jablíčka. Pak spo
lečně zapálíme svíčky na hřbitově. Po
obědě jdeme navštívit babičky a popřát jim
šťastné a veselé Vánoce. Po návratu vět
šinou odpočíváme nebo hrajeme stolní hry,
zatímco maminka připravuje štědrovečerní
večeři, míváme kapra a bramborový salát.

Bára Bílková
Nikola Šárová

vojicko—újezdecký
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Po večeři netrpělivě posloucháme, až za
zvoní zvoneček a my jdeme do pokoje, kde
svítí stromeček a pod ním jsou schované
dárky.
Po rozbalení se už v pohodě díváme na
pohádky. Po náročném, ale krásném dni,
jdeme spát.
Ondřej Kloutvor,
žák 4. ročníku
Na Štědrý den se celé dopoledne dívám
s Luckou na pohádky. Při obědě vybírám
maso, abych večer viděla zlaté prasátko.
Pak jdeme ven, kde si společně hrajeme. Po
celý den tajně chodíme do krabice mámě
Viktor Barcal
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Zprávy z kulturní
komise
24. 10. se uskutečnil již třetí ročník akce
s názvem krátkým, ale výstižným – Dýně.
Lze vytušit, co je hlavní náplní tohoto pod
večerního setkání dětí i dospělých. Nejen,
že si vytvoří dutou oranžovou svítící ozdo
bu, ale také si mohou zpříjemnit tuto práci
dýňovou polévkou, či dýňovými sušenka
mi, tedy občerstvením plně v duchu akce.
Nutno podotknout, že se na jejich přípravě
podílí velkou měrou žáci naší školy pod
vedením paní kuchařky Myslivečkové. Za
hromadu dýní díky panu Zdeňku Ulrichovi.
A jestli jste ještě nebyli, dorazte příště!
16. 11. I letos přijala naše pozvání paní
Šárka Talácková. Zajistila veškerý materiál
a místní ženy a muži si mohli pod jejím
vedením vyrobit vánoční dekorace. Byla
také možnost si zakoupit další vkusné
doplňky, které se jistě budou vyjímat
u štědrovečerního stolu. Akci výborně
doprovodil výtečný koláč od paní Řehákové,
čerstvě mletá káva a čaj. Bylo to příjemné
setkání!
23. 11. mohli místní kulturní nadšenci
navštívit pražské divadlo Divadlo Bez

na perníčky. Večer už vyhlížíme to zlaté
prasátko. Při slavnostní večeři najdu pod
talířem malou kapří šupinku pro štěstí. Po
jídle prskáme prskavky, zopakujeme si pár
tradic a čekáme, až nás máma zavolá. Jde
me ke stromečku, rozbalíme dárky a brzy
s vánoční náladou usínáme.
Eliška Nováková,
žákyně 5.ročníku
Ráno brzy vstávám, protože si chci celý
den užít. Nasnídám se a usadím u televize.
Většinu dne se dívám na pohádky, protože
ty k Vánocům přece patří. V poledne se
postím, abych večer viděl zlaté prasátko.
Odpoledne se jdu protáhnout ven, a když se
začíná stmívat, jdeme společně na hřbitov
zapálit svíčky. Když se vrátíme, tak už
brzy bude večeře. Těším se na smaženého
kapra s bramborovým salátem. Pak zazvoní
zvoneček a my jdeme ke stromečku a roz
balujeme dárky. Brzy si jdu lehnout do
postele, protože bývám dost unavený.
Lukáš Šára,
žák 5. ročníku
vojicko—újezdecký
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zábradlí, konkrétně hru od Ronalda
Harwooda – KVARTET. Odjezd z návsi
byl v časných rann ích hodinách, a tak
procházka Prahou mohla začít již kolem
desáté. Každý volil trasu dle svého uvážení.
Důležitý byl ale sraz před pátou před
divadlem. Dle kladných ohlasů při zpáteční
cestě autobusem se komedie současného
britského dramatika líbila a divadelní
zájezd jistě zopakujeme.
2. 12. se na zahradě základní školy rozzá
řil, každým rokem vyšší a vyšší, neb je živý,
vánoční strom. O báječnou atmosféru se
postarali vystupující žáci ze základní školy
a děti z mateřské školy. Měli připravené
vánoční písně a básničky a přihlížející
dospělí byli dojati. Zavítala i známá trojice –
čert, Mikuláš a anděl a za příslib dobrého
chování děti tradičně obdařila nadílkou.
Horké nápoje byly samozřejmostí a stánek
s výrobky žáků už se samozřejmostí vlastně
stal také.
Hezké Vánoce!
Za kulturní komisi
Daniela Kalvodová
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veselé vánoce a šťastný
nový rok
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