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HOŘICKÝ PÍSKOVEC
Z PODHORNÍHO ÚJEZDU
Pokračování z čísla 01/2019
Koncem roku 1879 bylo z katastrálního
území Vojice odděleno nové samostatné
katastrální území Újezd Podhorní. Tomu
z devíti lomů zaznamenaných ve stabilním
katastru v roce 1842 připadly tři, včetně
největšího Panského lomu. V soupisu lomů
bývalého Rakouska (Hanisch-Schmid)
z roku 1901 je jich z tohoto území uvede-

no už devět (č. 1092-1100), provozovaných
vesměs místními majiteli nebo nájemci.
Pro šest z nich je ale uváděná stejná parcela
(č. 1025), takže šlo nejspíš o jediný (obecní?)
lom, rozdělený a těžený po jednotlivých dílech. Největší roční těžbu, 1390 m3, z nich
vykazoval lom Jana Novotného a Františka
Pácala (č. 1098) a pak (po 1200 m3) lomy
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Josefa Chudoby a Václava Pácala (č. 1095)
a Aloise Khuna a Aloise Stýbla (č. 1096).
Pískovec je v soupisu už nazýván jednotně
jako pískovec hořický.
V roce 1896 bylo v Podhorním Újezdu
jako určitá konkurence spíše dělnickému
pokračování na str. 5
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zápisy ze zasedání
zastupitelstva obce
3. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 16. 1. 2019
1. • Schválení dodavatele na zakázku
„Výměna svítidel veřejného osvětlení“
Starosta obce předložil ZO čtyři nabídky na
dodavatele veřejné zakázky „Výměna svítidel veřejného osvětlení“. Nejvyšší nabídku
podal Miroslav Maška, U Lesíka 95/8, Břez
hrad 503 32 Hradec Králové, IČ 76211258
s cenou 1.801.772,– Kč bez DPH. Druhou
nabídku podala firma LP Elektroinstalace
s.r.o., Domoslavická 151, 507 52 Ostroměř,
IČ 28852206 s cenou 1.545.898,– Kč bez
DPH. Třetí nabídku podal Boris Ulrych, Vojice 123, 508 01 Hořice, IČ 48995134 s cenou
1.516.800,– Kč bez DPH a nejnižší nabídku
podal Kamil Srkal, Letov 21, 441 01 Podbořany, IČ 47788925 s cenou 1.361.550,– Kč
bez DPH. ZO 7 hlasy schvaluje dodavatele
výše jmenované veřejné zakázky, Kamila Srkala, Letov 21, 441 01 Podbořany, IČ
47788925 s nejnižší cenovou nabídkou
1.361.550,– Kč bez DPH. 1 hlas byl proti,
1 hlas se zdržel. ZO pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dílo s výše jmenovaným dodavatelem.
2. • Smlouva o výpůjčce na stavbu „Podhorní Újezd a Vojice-parkovací pruh podél silnice č. III/32750“
Starosta obce předložil ZO Smlouvu o výpůjčce mezi vypůjčitelem Obcí Podhorní
Újezd a Vojice a půjčitelem Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje, se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.
Předmětem smlouvy je bezplatné dočasné
užívání části pozemkové parcely č. 1433/1
zapsané na LV 531 pro k.ú. Vojice pro stavbu
„Podhorní Újezd a Vojice-parkovací pruh
podél silnice č. III/32750“. Tato smlouva se
uzavírá na dobu určitou, tj. od uzavření této
smlouvy až do doby uskutečnění převodu
pozemkové parcely do vlastnictví obce, tzn.,
že končí dnem doručení pravomocného
rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště
v Jičíně o povolení vkladu do katastru nemovitostí. ZO všemi hlasy výše uvedenou
smlouvu schvaluje a pověřuje starostu obce
jejím podpisem. Výše uvedená smlouva se
stane přílohou č. 1 tohoto zápisu.

3. • Ostatní
a) Starosta obce předložil ZO žádost
Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně o finanční dar na nákup knih do výměnného fondu
v rámci regionálních knihovnických služeb.
ZO všemi hlasy schvaluje finanční dar ve
výši 12.000,– Kč na rok 2019.
b) Starosta obce předložil ZO tři cenové
nabídky na vypracování projektové dokumentace na stavbu „Podhorní Újezd a Vojice-parkovací pruh podél silnice III/32750“.
Nejvyšší nabídku podala firma DiK Janák,
s. r. o., nábřeží Václava Havla 207, 541 01
Trutnov s cenou 211.145,– Kč s DPH. Druhou nabídku podala firma VIAPROJEKT
s. r. o., Jižní 870, Hradec Králové s cenou
171.916,80 Kč s DPH a nejnižší nabídku podala firma Projektservis Jičín s.r.o., Jarošovská 291, 506 01 Jičín s cenou 157.360,50 Kč
s DPH. ZO všemi hlasy schvaluje dodavatele vypracování projektové dokumentace
na výše jmenovanou stavbu firmu Projektservis Jičín s.r.o., Jarošovská 291, 506 01
Jičín, IČ 25297538 s cenovou nabídkou
157.360,50 Kč s DPH.
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4. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 27. 2. 2019
1. • Rozpočet obce na rok 2018
Starosta obce předložil ZO schodkový návrh
rozpočtu obce na rok 2019 s navrhovanými
příjmy ve výši 10.009.000,00 Kč, s navrhovanými výdaji ve výši 13.427.750,00 Kč
a financováním ve výši 3.418.750,00 Kč,
který se stane přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Do rozpočtu budou zahrnuty zejména finanční příspěvky na činnost spolků, a to:
Myslivecké sdružení Podhorák 35.000,– Kč,
Jezdecký klub 20.000,– Kč, Spolek Maxinec
40.000,– Kč, Rybáři 5.000,– Kč, TJ Sokol
155.000,– Kč. Do rozpočtu bude dále zahrnut finanční příspěvek pro SDH Vojice
ve výši 50.000,– Kč a o 200.000,– Kč bude
povýšen paragraf veřejného osvětlení, položka 6121. Rozpočet je po úpravách jako
schodkový s příjmy 10.009.000,– Kč a výdaji
ve výši 13.677.750,– Kč se zapojením financování ve výši 3.668.750,– Kč. Rozdíl bude
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kryt z přebytku minulých let. Při sledování
plnění rozpočtu bude směrným ukazatelem
paragraf.
Takto předložený návrh rozpočtu obce na
rok 2018 ZO všemi hlasy schvaluje.
2. • Výběr dodavatele na opravu střechy ZŠ
Starosta obce předložil ZO Výzvu k podání
nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem Rekonstrukce střechy Základní školy
Podhorní Újezd – Vojice. Starosta obce obešle alespoň tři firmy a to: Aleš Jerie, Klamoš 28, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, ACZ-NB s.r.o., Dr. J. Deyla 1859, 504 01 Nový
Bydžov a JOKAS s.r.o. Bydžovská Lhotka 46,
504 01 Nový Bydžov. Otevírání obálek se
uskuteční 3. 4. 2019 na obecním úřadě a do
hodnotící komise jsou navrženi Ing. Josef
Chudoba, Václav Novotný a Jaromír Chudoba. ZO všemi hlasy schvaluje Výzvu k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu
s názvem Rekonstrukce střechy Základní
školy Podhorní Újezd – Vojice, výše uvedený seznam firem a členy hodnotící komise. Výzva se stane přílohou č. 2 tohoto
zápisu.
3. • Byt na bývalé poště-rozpočet, výběr
dodavatele
Starosta obce předložil ZO tři cenové nabídky na vybudování nového bytu na
bývalé poště v Podhorním Újezdě. Nejvyšší nabídku podala firma JOKAS s.r.o.,
Bydžovská Lhotka 45 s cenou ve výši
343.000,– Kč s DPH. Druhou nabídku podal
Štefan Železný, Vojice 112 s cenou ve výši
290.000,– Kč s DPH a třetí nejnižší nabídku
podal Richard Novák, Vojice 72 s cenou ve
výši 279.000,– Kč s DPH. ZO všemi hlasy
schvaluje dodavatele výše uvedené stavby
Richarda Nováka, Vojice 72, IČ 65691563
s cenovou nabídkou ve výši 279.000,– Kč
s DPH.
4. • Žádost Kamila Srkala na odstoupení
ve VŘ na ZMR s názvem „Výměna svítidel
veřejného osvětlení“
Starosta obce předložil ZO žádost Kamila
Srkala na odstoupení ve VŘ na ZMR s názvem „Výměna svítidel veřejného osvětlení“
a navrhuje dodavatelem Borise Ulrycha, Vojice 123, 508 01 Hořice, IČ: 48995134, který
se umístil na 2. místě v hodnocení nabídek
s cenovou nabídkou ve výši 1.835.328,– Kč
s DPH. ZO přijímá výpověď Kamila Srkala
a všemi hlasy stanovuje dodavatele výše
uvedené stavby Borise Ulrycha, Vojice 123,
IČ 48995134.
5. • Ostatní
a) Starosta obce předložil ZO žádost ZŠ
Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš o úhradu části provozních výdajů souvisejících se
žáky trvale žijícími v naší obci. ZO všemi
hlasy výše uvedenou žádost zamítá.

b) Starosta obce informoval ZO o podaných žádostech o přidělení obecního bytu
a to žádost Věry Jebali, Martiny Chalupové
a Tomáše Splítka. Jelikož v současné době
není žádný obecní byt volný, ZO bere tuto
informaci starosty obce na vědomí.
c) Starosta obce předložil ZO žádost
manželů Pourových o položení obrubníků
podél silnice v zatáčce u jejich domu v Podhorním Újezdě. ZO bere tuto informaci starosty obce na vědomí.
d) Starosta obce informoval ZO o dalších
možnostech zasílání informací pomocí aplikací do mobilních telefonů od společnosti
Galileo. ZO bere tuto informaci starosty
obce na vědomí.
e) Starosta obce informoval ZO o žádostech spolků o finanční příspěvky. Tyto
příspěvky byly řešeny v rámci schvalování
rozpočtu obce na rok 2019. ZO bere tuto informaci starosty obce na vědomí.
f) Starosta obce předložil ZO Vyhodnocení bezpečnostní situace policií v obvodu
obecního úřadu Podhorní Újezd a Vojice za
rok 2018. ZO bere tuto informaci starosty
obce na vědomí.

5. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 3. 4. 2019
1. • Výběr dodavatele na opravu střechy ZŠ
Starosta obce předložil ZO tři cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem Rekonstrukce střechy Základní školy
Podhorní Újezd – Vojice. Nejvyšší nabídku
podala firma Aleš Jerie, Klamoš 28, 503 51
Chlumec nad Cidlinou s cenou ve výši
728.311,– Kč bez DPH. Druhou nabídku
podala firma JOKAS s. r. o. Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov s cenou ve výši
705.459,– Kč bez DPH a nejnižší nabídku
podala firma ACZ-NB s. r. o., Dr. J. Deyla
1859, 504 01 Nový Bydžov s cenou ve výši
688.773,– Kč bez DPH. ZO všemi hlasy
schvaluje dodavatele výše uvedené stavby
firmu ACZ-NB s. r. o., Dr. J. Deyla 1859,
504 01 Nový Bydžov, IČ: 49283171 s cenou
ve výši 688.773,– Kč bez DPH.
2. • Prodej parcel 1435/12, 1435/13
a 1435/14 v k.ú. Vojice
Starosta obce informoval ZO o ústních žádostech Kateřiny Klímové a Josefa Bartošky
na prodej pozemků parc.č. 1435/12, 1435/13
a 1435/14 v k. ú. Vojice. Po vyvěšení záměru
se ZO k projednání vrátí. ZO bere tuto informaci starosty obce na vědomí.
3. • Pronájem sportovního areálu v Podhorním Újezdě
Starosta obce předložil ZO jedinou žá-
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dost Sharon Moscato, bytem Kumburský
Újezd 12 o pronájem sportovního areálu
v Podhorním Újezdě. Podmínky jsou stanoveny jako v roce 2018 a to: nájemné ve
výši 2.000,– / 1 měsíc, záloha na energie ve
výši 5.000,– Kč / 1 měsíc s dobou nájmu od
1. 6. 2019 do 31. 8. 2019 a se zajištěním průběžného úklidu a sekání trávy v prostorách
areálu. ZO si klade podmínku, že provozní
doba hostince Na Rohu ve Vojicích, který
má Sharon Moscato též v pronájmu, zůstane
zachována. Takto výše popsané podmínky
pronájmu sportovního areálu v Podhorním
Újezdě ZO všemi hlasy schvaluje.
4. • Delegování zástupce obce na valnou
hromadu VOS a.s.
Starosta obce předložil ZO dopis Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s., Na
Tobolce 428, 506 01 Jičín o konání valné
hromady dne 10. 6. 2019. ZO všemi hlasy
schvaluje delegování starosty obce Ing. Jose
fa Chudoby k účasti na výše uvedené valné
hromadě. Jako náhradníka ZO všemi hlasy
schvaluje člena zastupitelstva Milana Bílka.
5. • Ostatní
a) Starosta obce informoval ZO o možnosti prodat nepojízdnou multikáru. Cena
multikáry bude stanovena znalcem z oboru
tak, aby mohla být uzavřena řádná kupní
smlouva s odborně určenou odhadní cenou. ZO bere tuto informaci starosty obce
na vědomí.
b) Starosta obce informoval ZO o připomínkách nátěru koupaliště. Jaromír Chudoba zjistí, jaké jsou možnosti vhodného
nátěru. ZO bere tuto informaci starosty
obce na vědomí.
c) Starosta obce a Šárka Kloutvorová informovali ZO o dalších možnostech zasílání
sms zpráv občanům. Operátorem obecního
úřadu je T-Mobile, tudíž starosta obce zjistí,
jaké by byly možnosti od této společnosti.
ZO bere tuto informaci starosty obce na
vědomí.
d) Starosta obce předložil ZO dopis Vodohospodářské a obchodní společnosti, a. s.
Na Tobolce 428, 506 01 Jičín ohledně upsání
nových akcií společnosti Vodohospodářská
a obchodní společnost, a. s. Jedná se o nepeněžitý vklad obce – Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území obce Podhorní Újezd a Vojice, v k. ú. Vojice tak, jak jsou
popsány a oceněny částkou 248.600,– Kč
ve znaleckém posudku společnosti Česká
znalecká, a. s., číslo posudku 5514-12-2019
s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude
upisovateli – obci Podhorní Újezd a Vojice vydáno 130 kusů kmenových akcií
společnosti v listinné podobě s omezenou
pokračování na str. 4
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zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
pokračování ze str. 3
převoditelností v souladu s čl. 14 stanov,
znějících na jméno, o jmenovité hodnotě
jedné akcie 1.000,– Kč, s emisním kursem
1.912,30 Kč. Takto výše popsaný převod ZO
všemi hlasy schvaluje, souhlasí s jeho vnesením do majetku, resp. Základního kapitálu
společnosti Vodohospodářská a obchodní
společnost, a. s., Jičín, Holínské předměstí,
Na Tobolce 428, PSČ 506 01, IČ: 60109149
a pověřuje pana ing. Josefa Chudobu, starostu obce, k veškerým úkonům s tím souvisejícím, zejména k uzavření smlouvy o upsání
akcií, smlouvy o vkladu, prohlášení o vnesení nepeněžního vkladu a protokolu o předání a převzetí nepeněžního vkladu a dále
k převzetí nově vydaných akcií společnosti.

6. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 17. 4. 2019
1. • Pronájem sportovního areálu
Starosta obce pozval na zasedání zastupitelstva Sharon Moscato, která má pronajatý
hostinec a sportovní areál, aby byly společně dohodnuty provozní doby obou zařízení.
Sportovní areál bude mít obvyklou provozní
dobu, jako v minulém roce. Hostinec bude,
v době otevření sportovního areálu, to je
od 1. 6. 2019 do 31. 8. 2019, otevřen každou
středu od 17.00 do 22.00 hodin, v pátek od
17.00 do 24.00 hodin a v neděli od 17.00 do
22.00 hodin. Takto společně dohodnuté
provozní hodiny ZO všemi hlasy schvaluje.
2. • Ostatní
a) Starosta obce ZO předložil žádost
paní Miloslavy Řehákové, bytem Podhorní
Újezd 125 o pronájem obecního bytu. Jelikož v současné době není žádný obecní byt
volný, ZO bere tuto informaci starosty obce
na vědomí.
b) Starosta obce ZO předložil odborné
vyjádření ke stanovení ceny v místě a čase
obvyklé, které vypracovala firma Dovoz-Cars, s.r.o., Miroslav Brádle, Havlova 851,
509 01 Nová Paka na nepojízdnou multikáru, kterou chce obec prodat. Cena byla
stanovena na 9.600,– Kč. Zájemci, panu Miroslavu Kozákovi bude multikára prodána
za 10.000,– Kč. Takto navržený prodej ZO
všemi hlasy schvaluje.
c) Starosta obce předložil ZO dopis ing.
Miroslava Chudoby, předsedy představenstva JEDNOTY, spotřební družstvo Nová
Paka, ve kterém upozorňuje na možnost
zapojení se obce do dotačního programu

KÚ v Hradci Králové na podporu ztrátového
provozu venkovských prodejen. ZO všemi
hlasy zamítá zapojení se do výše uvedeného
dotačního programu.
d) k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn pro členy zastupitelstev. Jako ne
uvolněný starosta by mohl pobírat odměnu
ve výši až 29.501,– Kč měsíčně. ZO 6 hlasy
schvaluje výše uvedenou odměnu starosty
obce od 1. 5. 2019, 2 hlasy byly proti, 1 hlas
se zdržel.

7. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 16. 5. 2019
1. • Rozpočtové opatření
Starosta obce informoval ZO o některých
naplněných příjmech a plánovaných výdajích, zejména na paragrafu mateřské školy,
úpravě prostranství a volbách do Evropského parlamentu. Změna bude řešena
rozpočtovým opatřením č. 1, které se stane
přílohou č. 1 tohoto zápisu. Takto předložené rozpočtové opatření ZO 7 hlasy schvaluje, 1 hlas se zdržel.
2. • Stanovení dodavatele topení v bytě
po bývalé poště
Starosta obce ZO předložil cenovou nabídku Luďka Barcala, Podhorní Újezd 126,
IČ: 67451993 na vybudování topení v bytě
po bývalé poště ve výši 99.732,– Kč bez
DPH. Takto předloženou cenovou nabídku
ZO všemi hlasy schvaluje.
3. • 1203/2 a 1176/16 v k. ú. Podhorní
Újezd
Starosta obce ZO předložil žádost Michala
Poura, bytem Podhorní Újezd 113 na odkoupení pozemků parc.č. 1203/2 a 1176/16
v k. ú. Podhorní Újezd. Po vyvěšení záměru
obce se ZO k projednání vrátí. ZO bere tuto
informaci starosty obce na vědomí.
4. • Návrh odprodeje části pozemku parc.
č. 1148 v k. ú. Podhorní Újezd
Starosta obce ZO předložil návrh manželů
Kalvodových, bytem Vojice 176 na odprodej
části pozemku parc.č. 1148 v k. ú. Podhorní
Újezd. ZO bere tuto informaci starosty obce
na vědomí.
5. • Nabídka na zpracování PD stezky
Podhorní Újezd – Ostroměř
Starosta obce ZO informoval o záměru
pokračovat v přípravných pracích na vybudování stezky Podhorní Újezd – Ostroměř.
Je třeba oslovit alespoň tři firmy na zpracování projektu. ZO všemi hlasy schvaluje
pokračovat v úkonech na vybudování výše
jmenované stezky.
vojicko—újezdecký
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6. • Ostatní
a) Starosta obce ZO předložil žádosti
manželů Jany a Josefa Bartoškových, trva
le bytem Vojice 9 na prodej pozemku parc.
č. 1435/12 o výměře 16 m2 a 1435/13 o výmě
ře 5 m2 oba v k. ú. Vojice a žádost ing. Ka
teřiny Klímové, trvale bytem Ke Hrázi 126,
530 02 Pardubice – Mnětice na prodej po
zemku parc.č. 1435/14 o výměře 32 m 2
v k. ú. Vojice. ZO všemi hlasy schvaluje výše
uvedené prodeje pozemků za cenu 100,– Kč
za 1 m2.
b) Starosta obce ZO předložil žádost o finanční podporu Linky bezpečí, z.s. Ústavní 95, 181 02 Praha 8. ZO všemi hlasy výše
uvedenou žádost zamítá.
c) Starosta obce předložil ZO tři nabídky na dodávku filtrační jednotky pro
koupaliště ve sportovním areálu. Nejvyšší
nabídku v částce 163.000,– Kč bez DPH
podal Petr Kebus, Barákova 455, 506 01 Jičín. Druhou nabídku ve výši 158.000,– Kč
bez DPH podal Michal Salay, Robousy 221,
506 01 Jičín a nejnižší cenovou nabídku ve
výši 147.000,– Kč bez DPH podal Luděk Barcal, Podhorní Újezd 126, 507 54 Podhorní
Újezd. ZO všemi hlasy schvaluje cenovou
nabídku Luďka Barcala, Podhorní Újezd
126, 507 54 Podhorní Újezd, IČ: 67451993
na dodávku filtrační jednotky ve výši
147.000,– Kč bez DPH.
Zapsala Marcela Novotná
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HOŘICKÝ PÍSKOVEC Z PODHORNÍHO ÚJEZDU
pokračování ze str. 1
kamenickému spolku založeno podnikatelské I. výrobní družstvo samostatných
živnostníků kamenických a sochařských
v Újezdě Podhorním. To se v roce 1903 zasloužilo o vylomení (v tzv. Šulcově lomě)
mimořádně velkého pískovcového monolitu. Ten byl v tomtéž roce dopraven do Hořic na výstavu českého severovýchodu a po
opracování v roce 1906 vztyčen na vrchu
Gothard jako tzv. Riegrův obelisk o výšce 12,4 m a hmotnosti 39,6 tun (Tomíč
ková 2003). Jiný mimořádně velký blok
(30 x 8 x 5 m, tj. 1200 m3!) nechal ve svém
lomu v Podhorním Újezdu v roce 1913 vylomit pomocí trhavin Jan Novotný (Velflík
1914). Ten také již tři roky předtím začal
jako první na hořicku se strojním zpracováním pískovce (pila, brousicí stroje, soustruh) v dílně u státní silnice, která však
byla v roce 1914 na počátku první světové
války zrušena.
Snížením poptávky a odchodem zaměstnanců z lomů na frontu přinesla tato válka
hluboký úpadek těžby a zpracování pískovce
nejen v Podhorním Újezdu, ale na Hořicku
vůbec. Určité oživení nastalo koncem dvacátých let minulého století, kdy si majitel
dvou lomů v Podhorním Újezdu a místní

rodák, Alois Pour, začal v Ostroměři stavět vlečku a návazně i strojní kamenickou
dílnu. Zanedlouho však přišla světová hospodářská krize, omezování těžby, stávky,
propouštění zaměstnanců atd. V roce 1931
právě někteří takto propuštění kameníci
a dělníci založili v Podhorním Újezdu třetí

vítání občánků
Dne 15. 6. 2019 jsme na obecním úřadě přivítali nové občánky – Matěje Pšeničku,
Vilmu Francovou, Ondřeje Horáka, Rozálii Makovcovou, Richarda Nováka a On
dřeje Žitku. Přejeme jim krásný a spokojený život!

vojicko—újezdecký
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profesní organizaci, Kámensdruž, lidové
výrobní a pracovní družstvo kameníků. To
vyvíjelo činnost s přestávkami až do roku
1960, kdy bylo přičleněno k jinému družstvu v Turnově a pak v Jaroměři a v roce
1963 k JZD Budovatel v Podhorním Újezdu.
Václav Rybařík
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spolek maxinec
Spolek MAXINEC uspořádal dne 25. 5. 2019 již VI. ročník akce GULÁŠ MEN.
Po nezbytných přípravách a propagaci této
akce se nám přihlásilo 14 účastníků. Je to
historicky nejvyšší počet mužů – kuchařů
v této soutěži. Zúčastnili se nejen pánové
z naší obce, ale měli jsme i přespolního soutěžícího. A kdo se přihlásil? Prvně obhájce
titulu David Splítek, Falta Karel, Tomeš
Martin, Hartman Jan, Splítek Tomáš, Makovec Vít, Ulrich Zdeněk st., Hajíček Tomáš,
Jirava Pavel, Mendl Lukáš, Smutný Martin,
Smutný Marek, Limprecht Vladimír ml.
a Myslivecké sdružení Podhorák. Letos

nebyla podmínka vařit z hovězího, přesto
většina gulášů byla právě z tohoto masa. Po
sečtení odevzdaných hlasů od návštěvníků
proběhlo slavnostní vyhlášení.
Umístění v soutěži: 5. Martin Smutný,
4. Hartman Jan, 3. Hajíček Tomáš, 2. Limprecht Vladimír ml., jako vítěz Splítek David, který tak obhájil loňské prvenství.
Všichni soutěžící byli odměněni nejen za
své kuchařské umění, ale i chuť se účastnit
společenského dění v naší obci. Poděkování
patří i obci Podhorní Újezd a Vojice za za-

jubilanti
červenec

• 70. narozeniny oslaví paní Miluše Hla
váčová z Vojic
• 75. narozeniny oslaví pan Miloslav An
toš z Vojic

srpen

• 70. narozeniny oslaví pan Vladislav
Bureš z Vojic
• 75. narozeniny oslaví paní Hana Voh
noutová z Vojic
• 84. narozeniny oslaví paní Jindřiška
Zítková z Podhorního Újezdu

září

• 70. narozeniny oslaví paní Marie Žit
ková z Vojic

vojicko—újezdecký
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půjčení stanu z Mikroregionu Podchlumí
a za možnost uspořádání akce v areálu na
koupališti. Dále pak za moderování a hudební produkci našeho člena DJ PAMPINA
a dále našim ženám, které všechny vzorky
gulášů roznosily návštěvníkům. Myslím si,
že akce proběhla v příjemné atmosféře, kdy
se všichni dobře bavili.
Další z plánovaných akcí našeho spolku je
24. srpna 2019 výlet do Kutné Hory a zámek
Kačina. Zájezd do sklípku se uskuteční tentokrát do vinařství Kovács Novosedly ve
dnech 23.–24. 11. 2019.
Na obě tyto akce se hlaste u p. Novotného
Bořka, tel.: 603 230 117.
Za spolek MAXINEC
Bořek Novotný

• 70. narozeniny oslaví pan Jaroslav Fikker z Vojic
• 70. narozeniny oslaví pan Stanislav
Zítko z Podhorního Újezdu
• 70. narozeniny oslaví paní Dagmar
Řezníčková z Podhorního Újezdu
• 81. narozeniny oslaví paní Helena Ba
boráková z Podhorního Újezdu
• 97. narozeniny oslaví paní Marie Jed
ličková z Vojic
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Ukliďme svět, ukliďme Česko,
ukliďme i naši obec
V letošním roce zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů Vojice, pod záštitou celorepublikové akce „Ukliďme svět – ukliďme
Česko“, úklid odpadků v obci Podhorní
Újezd a Vojice a jejím nejbližším okolí.
Úklid odpadků proběhl dne 6. dubna 2019.
Členové sboru dobrovolných hasičů se společně s dobrovolníky pustili do likvidace
několika „černých skládek“ v katastru obce
a zároveň také prošli většinu cest v obci Podhorní Újezd a Vojice a sesbírali odpadky,
které našli poblíž cest a veřejných prostranství. Akce se zúčastnilo zhruba 30 dospělých osob a 8 dětí. Podařilo se uklidit vytipované „černé skládky“, které byly v okolí
obce. Sesbírané odpadky členové sboru
dobrovolných hasičů odvezli do obecního
kontejneru. Množství uklizených odpadků
v tomto roce bylo opravdu veliké, naplnil se
téměř celý kontejner netříděného odpadu

a také se podařilo vytřídit velké množství
tříděného odpadu (železo, sklo a plasty).
Pro členy SDH Vojice je to už 2. zkušenost s úklidem odpadků v katastru obce
Podhorní Újezd a Vojice pod záštitou této

Závody Zbyňka Charváta
na tricyklu
Po dlouhém tréninku, který začal vlastně před rokem na podzim v posilovně,
a po návštěvě traumachirurga v jičínské nemocnici, a s jeho požehnáním, jsem se
zúčastnil 4. května Mistrovství republiky v časovce na mosteckém okruhu.
V časovce se mi povedlo zvítězit, a stal jsem
se Mistrem republiky v časovce spasticky
postižených cyklistů. Druhého Romana Šejnu jsem porazil o celou jednu minutu. To
byl důkaz toho, že jsem dobře připraven na
dvě kola Světových pohárů, které nás čekaly.
Do Itálie, kde se konalo první kolo Světového poháru, jsme odjížděli v neděli 5. května.
Odjížděli jsme v neděli, protože už v pondělí
byl pozván náš nový teamový kolega František Kubínek na lékařské posouzení. Další
dva jsme na lékařské posouzení byli pozváni
až do Belgie, kam jsme odjížděli hned další
neděli přímo z Itálie.
V Itálii nebyla trať vůbec pro mě. S málo na
šlapanými kilometry a menší nebo možná
větší nadváhou, jsem si okruh v Itálii pro
trpěl.
V časovce jsem dojel na 10. místě, a v závodě, po kolizi s rumunským soupeřem, jsem
nedojel. Takže jsem měl u svého jména
DNF.
Pak jsme vyjeli a po patnácti hodinách cesty
jsme dorazili do belgického města Oostende na další kolo Světového poháru. Město
Oostende je na břehu Severního moře, takže

na rovině. Ale je tam všudypřítomný silný
vítr, se kterým se ne všichni vypořádali.
V Belgii jsem v časovce dojel na 16. místě
a druhý den jsem dojel na 12. místě v hromadném závodě.

vojicko—újezdecký
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celorepublikové a zároveň celosvětové akce
„Ukliďme svět – Ukliďme Česko“. Členové
SDH Vojice pevně věří, že svým konáním
alespoň částečně přispěli ke zkrášlení obce
Podhorní Újezd a Vojice, a že jejich konání
při likvidaci odpadků bude dobrým vzorem
pro mladší generace.
Za SDH Vojice
Marek Šorm

Tady jsem si uvědomil, že i když je člověk
nejlepší v republice, tak být aspoň trochu
vyrovnaný se světovou špičkou, bude stát
ještě hodně našlapaných kilometrů, a hlavně musím něco udělat se svou váhou.
Další závody paracyklistů budou Mistrovství republiky, které se bude konat 16. června na Masarykově okruhu v Brně a pak nás
čeká vrchol této sezóny. Tím je od 11. 9. až
do 15. 9. Mistrovství světa v Holandsku. Na
tyto závody se budu muset ale ještě kvalifikovat. Držte mi palce.
Zbyněk Charvát
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Sběr elektroodpadu
a železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů Vojice uspořádal
dne 4. května 2019 pro občany obce Podhorní Újezd a Vojice sběr elektroodpadu
a železného šrotu. Členové sboru postupně
projeli celou obec Podhorní Újezd a Voji-

ce a sesbírali od občanů obce nepotřebné
staré elektrospotřebiče (televize, monitory,
lednice, pračky, mikrovlnky, rychlovarné
konvice atd.) a kovový šrot. Mnohdy pomohli dobrovolní hasiči občanům obce

strana 8

s vynesením těžkých elektrospotřebičů
přímo z jejich obydlí. Následně dobrovolní hasiči zařídili likvidaci nepotřebných
elektrospotřebičů a odvoz kovového šrotu
přímo do sběrného dvoru. Členové sboru
dobrovolných hasičů Vojice uskutečnili tuto
akci především jako službu pro veřejnost.
Příští sběr elektroodpadu a železného šrotu
je naplánován na jaro roku 2020.
Za SDH Vojice Marek Šorm

Oslava 130. výročí od založení SDH Vojice
Dne 1. června 2019 proběhla oslava 130. výročí od založení Sboru dobrovolných
hasičů ve Vojicích. Oslava započala slavnostním průvodem, který vyrazil lehce
po druhé hodině od hasičské zbrojnice, prošel kolem školky, obecního úřadu
směrem k Pomníku padlých v Podhorním Újezdu.
U pomníku se průvod na krátko zastavil.
Členové SDH Vojice projevili úctu všem
padlým v bojích I. a II. světové války, a to
slavnostním položením květin. Dechová
kapela Javorka, která šla v čele průvodu,

k tomuto slavnostnímu aktu zahrála českou hymnu. Následně se průvod odebral do
Sportovně-rekreačního areálu v Podhorním
Újezdu, kde již naplno započala oslava.
Pro děti bylo připravené zábavné odpoledne

vojicko—újezdecký
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plné her a dalších zajímavostí. Celé odpoledne probíhalo (pro děti velmi oblíbené)
malování na obličej pod vedením zkušených
děvčat ze studia Čtyřlístek. Děti si mohly
vystřelit na terče ze vzduchovky za asistence
pana Plítka, zaskákat ve skákacím hradu,
ukovat vlastní hřebík pod odborným dohledem dobových kovářů ze skupiny „Kovářův
kočovný tábor“, zastřílet z luku či vyzkoušet
brnění, meče a další sečné zbraně za asistence rytířské skupiny „Rytíři kulatého stolu“.
Členové SDH Vojice dětem rozdávali balónky a další drobnosti.
Pro dospělé bylo zajištěné bohaté občerstvení ve formě různých nápojů a pochutin, které zajišťovala Sharon Moscato. Celé
odpoledne oslavu hudebně doprovázela
dechová kapela Javorka, pro děti mixoval
hudbu DJ PAMPIN. K vidění v rámci oslavy
byla i ukázka vyprošťování osoby z havarovaného automobilu, kterou provedli zkušení
hasiči z Hořic. Členové SDH Vojice předvedli
„dobový hasičský útok“ s dvoukolovou motorovou stříkačkou od firmy Stratílek z Vysokého Mýta z roku 1929. V rámci oslavy
byla v areálu vystavená i hasičská technika
od spřátelených hasičských sboru z okolních obcí (SDH Holovousy, SDH Ostroměř,
SDH Hořice a SDH Sobčice). V průběhu celého dne si návštěvníci mohli prohlédnout

II / 2019					vojicko — újezdecký zpravodaj					

strana 9

výstavu dobových fotografií, hasičských
uniforem a kronik, kterou připravil Marek
Šorm. Večer pro potěchu dospělých zahrála
k poslechu i k tanci hudební kapela „Fanda
a jeho banda“.
Členové Sboru dobrovolných hasičů Vojice,
by chtěli touto cestou poděkovat všem, kteří
se podíleli na přípravách a organizaci celé
oslavy.
Především bychom chtěli velice poděkovat
sponzorům, kteří přispěli finanční částkou
či věcnými dary.
Sponzoři: Sharon Moscato, Jana a Jiří Kubiš
tovi – Kubištovy hořické trubičky, Boris
Ulrych, M&Psvar s. r. o., Roman Čermák
a Martin Tomeš.
Za SDH Vojice Marek Šorm

Okrsková soutěž v požárním sportu
Sbor dobrovolných hasičů Vojice v letošním roce pořádal Okrskovou soutěž
v požárním sportu. Soutěž se uskutečnila 11. května 2019 ve Sportovně-rekreačním
areálu v Podhorním Újezdu.
Soutěže se zúčastnilo celkem 23 družstev,
z toho bylo 8 družstev mužů, 2 družstva
žen a 13 družstev dětí. Soutěže se zúčastnila družstva: SDH Holovousy, SDH Lískovice, SDH Ostroměř, SDH Staré Smrkovice,
SDH Nevrátice, SDH Sobčice, SDH Třtěnice
a SDH Vojice. Soutěž se skládala z 2 disciplín: štafetový běh a požární útok.
V kategorii MUŽI se na 1. místě umístilo
družstvo SDH Ostroměř, 2. místo SDH Holovousy a 3. místo SDH Lískovice. SDH Vojice se umístilo na 4. místě. Mezi 3. a 4. místem byl časový rozdíl pouhých 8 desetin
vteřiny.

V kategorii ŽENY se na 1. místě umístilo
družstvo SDH Holovousy a na 2. místě SDH
Staré Smrkovice.
Odpoledne bylo vyhrazeno dětem. Pro dět
ská družstva byly připravené také 2 disci
plíny. Děti předvedly štafetový běh a ukázku
požárního útoku. Sešlo se celkem 13 dět
ských družstev (3 družstva PŘÍPRAV
KY, 5 družstev kategorie MLADŠÍ ŽÁCI
a 5 družstev kategorie STARŠÍ ŽÁCI).
Všechny zúčastněné děti předvedly pozoruhodné výkony, za něž obdržely balíčky
se sladkostmi, medaile, diplomy a poháry.
Za SDH Vojice Marek Šorm

vojicko—újezdecký
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Zprávy z vojické školy a školky
Lesní běh Vojice 2019

5. června proběhla ve skále u myslivců akce
Lesní běh Vojice 2019, na kterou jsme pozvali žáky z okolních malotřídních škol. A tak
se k nám sjeli žáci z Dobré Vody, Chodovic,
Jeřic a Milovic. Hned po příjezdu byli obdarováni silikonovým náramkem s logem závodu. A mohlo se začít soutěžit. Přítomní se
rozdělili do družstev podle věku a již první
z nich vyběhli na trať. A jelikož to byl závod
postřehový, měli s sebou kartičku, na kterou
zakreslovali značky, které nacházeli cestou.
Po doběhnutí mělo ještě každé družstvo připravený pracovní list, při jehož vypracování
využili znalosti z prvouky a přírodovědy.
Zkusili si také ošetřit zraněného. Všichni
byli unešení z krásného prostředí našeho
lesa a moc si to užívali. Ale zvítězit mohou
jen ti nejlepší. Za odměnu získali diplom
a malé dárky. Všichni jsme si pochutnali
na borůvkovém koláči. Před obědem jsme
se rozloučili, a již se těšíme na další setkání.
Mgr. Jitka Jenčovská

Výlet do Prahy

3. června jsme navštívili Prahu. Jeli jsme
vlakem, a tak jsme se moc těšili, protože
někteří z nás s ním moc často nejezdí. Nevadilo nám ani, že jsme museli v Chlumci nad
Cidlinou přestupovat. Po příjezdu do Prahy
byla naše první zastávka Prašná brána, ze
které byl krásný výhled. A tak jsme viděli
Národní divadlo, Pražský hrad a další památky. Potom jsme se přesunuli okolo Národního muzea, přes Václavské náměstí, až
k zastávce metra. Tam se nám líbily hlavně
jezdící schody. Ze stanice jsme vyrazili po
Karlově mostě, do Zemanova muzea, kde
jsme dostali k vyplnění pracovní list, z něhož jsme získali kód k truhle s pokladem.
Pak už jsme konečně dorazili do studia rádia Spin. Tam jsme vybírali písničky a vyzkoušeli jsme si moderování. Za odměnu
jsme dostali samolepku a frisbee. A pak už
jsme se vraceli na Hlavní nádraží. Cestou
jsme si ještě stihli koupit zmrzlinu a už jsme
odjížděli zpět. Výlet se nám líbil, ale byli
jsme tak unavení, že jsme se už těšili domů
do postele.
Karolína Lukavcová a Nikola Šárová

Druhé pololetí ve školce

v zimním období jsme využili sněhové nadílky a bobovali jsme na zahrádce, stavěli
sněhuláky. Ve třídě si děti vyzkoušely opravdové brusle, běžky, sjezdovky, snowboard,
a celou hokejovou výstroj, kterou jim přinesl malý hokejový brankář Vojta Laňar.
vojicko—újezdecký
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Na ukončení zimní sezóny jsme uspořádali
zimní olympiádu. Děti hrály hry na držení
rovnováhy, střílely pukem na bránu, soutěžily ve slalomovém běhu. Za svou snahu byly
oceněny olympijskou medailí.
Další naše téma bylo: Zvířátka v ZOO, v přírodě, na planetě. Děti přinesly z domu ovoce
a zeleninu a donesli jsme je do lesa zvířátkům. Ve školce si namalovaly na čtvrtku
ohrádky a do jednotlivých ohrádek tiskaly
zvířátka, na dvoreček, do ZOO, do vody,
v herně stavěly vesnice a u domečků dvoreček a ohrádky z dřevěných stavebnic a třídily je dle správného umístění tam, kam
patří.
Součástí našeho celoročního programu je
i práce na tabletu, a tak jsme pro ně připravili v rámci projektu i jednoduché hry na rozvíjení paměti jako je pexeso, řazení obrázků,
různé doplňovačky, pojmenovávání části
těla a další. A protože víme, že děti patří
ven na pískoviště a do herny k hračkám, tak
jim tuto činnost dopřáváme pouze 1x týdně
45 min., kde se po tuto dobu všichni mají
možnost vystřídat. Další činnost s PC technikou je interaktivní tabule, kterou děti
využívají k různým doplňovačkám, kreslí
na tabuli a přiřazují, co kam patří.
V polovině února nás čekal maškarní rej za
účasti našich kamarádů z „velké školy“. Děti
se na maškarní moc těšily. Již celý týden dopředu si vyráběly škrabošky z papíru. Po
osmé hodině přišly i děti ze základní školy
a společně jsme si zazpívali, zatančili, zasoutěžili, školáci si také vyrobili škrabošky,
ale hlavně nám spolu bylo moc fajn, protože se všichni známe a známe i společné

tanečky a písničky a bylo nám při muzice
a tanci veselo.
Začátkem března byl krásný příjemný den,
a tak jsme se vydali nahoru na kopec až na
hřeben. Prošli jsme perníkovou cestu a ťapali vzhůru ke krmelci. Děti si prohlédly
krmelec docela zblízka. V krmelci bylo seno,
sůl, nakrájená mrkvička a trochu jablíček.
Cestou zpět jsme pozorovali dvě veliká
mraveniště, jak se tam pohybují malí mravenci. Velmi nás to zajímalo, protože jsme
právě četli knížku Ferda mravenec, a tak
jsme sledovali, jak takový život v mraveništi
opravdu probíhá. Ve školce si děti vyrobily
na papír krmelec se zvířátky.
Maminky měly svátek, a tak jim děti vyrobily srdíčko. Začaly slunné dny a příroda
se probouzela, nastoupilo jaro. Poslechli
jsme si pohádky o včelce Máje a také jsme
se vydali nahoru do sadu, podívat se na úly.
Přiblížili jsme se na bezpečnou vzdálenost
a pozorovali jsme včely. Také jsme se stavili u Martina Bílka, který právě přenášel
ve včelařské kombinéze rámečky se včelími
plástvemi, které měl připravené pro snůšku
a dětem velmi ochotně vše ukázal a vysvětlil. A jako vyvrcholení naší včelařské záliby
jsme byli pozváni k panu ing. Michalu Adamovi, který je veliký fanda do včel a dětem
ukázal plástve plné medu, medomet, se kterým si děti mohly zatočit, dýmák, který včely utlumí, aby se plástve plné medu nechaly
odebrat a med vytočit. Mohly si vyzkoušet
dětské oblečení ke včeličkám včetně včelařského klobouku.
Voda, prameny, řeky bylo naše příjemné
téma, a tak jsme si vyšli k prameni Bukovky,
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která vytéká ve Vojicích. Děti pozorovaly,
jak malý pramínek teče, ale abychom si vyzkoušeli, jestli tam v blízkosti voda opravdu
je, tak si děti zapumpovaly vodní zahradní
pumpou a těšily se z vytékající pramenité
vody. Voda je ve všem a všude a bez vody
se nedá žít. Ve třídě si potom děti vyrobily
velikou rozesmátou kapku vody.
Už od začátku roku máme jako součást našeho vzdělávacího programu projektové dny
a jedním takovým dnem bylo téma: „Kniha,
můj kamarád“.
Paní Novotná uvítala děti v obecní knihovně, kde už byly připraveny dětské knihy,
encyklopedie, pohádky, knihy o přírodě.
pokračování na str. 12
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Zprávy z vojické školy a školky
pokračování ze str. 11
Paní knihovnice dětem ukazovala knihy
s jednotlivým zaměřením a velmi laskavým
a příjemným projevem je zvala do světa fantazie v dětské literatuře. Dětská udivená
očka byla z přemíry titulů, obrázků a regálů
jako u vytržení.
Projektový den se velmi vydařil. Děti se
měly možnost setkat nejen s knihou pohádek, ale i s knihami zaměřenými na různé
obory lidské činnosti, ale co je důležité, vědí,
kde si mohou půjčit knihu, pokud ji nebudou
mít doma a budou si ji chtít přečíst. Viděly,
jak se kniha váže a tiskne a že s knihou zacházíme opatrně, protože je to náš kamarád.
Další projektový den byl se zaměřením na
téma „Řemeslo klempíř, pokrývač“.
Projektového dne se zúčastnil pan Josef Bar
toška a paní Jana Bartošková, kteří uvítali
děti s úsměvem na tváři a dobrou pohodovou náladou. Pan Bartoška jim ukázal
v chodu – střihací nůžky, každý si mohl
zatočit prolisovačkou, a to byl pro malou
dětskou dušičku veliký zážitek, ohýbačku,
pilu na železo, vrtačku, pilu na dřevo – uříznutý kus trámu si odnesly děti jako suvenýr
do školky.

Další zajímavý projektový den, který byl
zaměřen na téma „Vůně, zvuky jara, Veli
konoce“. Projektového dne se jako odbornice zúčastnila ing. Pavlína Laňarová.
Prohlédli jsme si vytápěný skleník, viděli
jsme různé druhy barevných květin, zralé
jahody, citrony, ředkvičky, či kedlubny. Ve
voliéře jsme viděli perličky, prohlédli jsme
si kachny, slepice, rybičky a také nesmělo
chybět posezení v traktoru a v ještěrce, což
je bavilo nejvíce. Kdo měl prohlédnuto, tak
si mohl pohrát na pískovišti. Jako úkol pro
každého bylo namalovat do písku kytičku,
která se mu nejvíce v zahradnictví líbila.
V Hořicích jsme zhlédli představení Včelí
medvídci zpívají. Toto téma nebylo pro děti
cizí, neboť bylo zpracováno podle pohádkové knížky pana Kahouna, a děti tyto pohádky dobře znají. Představení bylo plné krásných a radostných písniček s jednoduchými
texty, kde účinkující herci a děti šikovným
způsobem vtáhli do děje a jednoduché texty
spolu s rytmizací je naučili, a to děti bavilo
a zpívaly si je ještě cestou zpět v autobuse.
Již tradičně jsme se se školním rokem rozloučili besídkou spojenou s opékáním párků
na zahradě.
Eliška Odstrčilíková

STUDIO ČTYŘLÍSTEK

V dětské skupince jménem Čtyřlístci si hrajeme, tvoříme, sportujeme a vzájemně se podporujeme. Skupinka znovu začne od září.
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