ročník 2021
číslo 4

zdarma

vojicko —újezdecký

zpravodaj
www.podhorniujezd.cz

informační bulletin vydává obec

Vážení
spoluobčané!
Je mojí milou povinností, abych Vám
jménem zastupitelstva obce i jménem
svým popřál příjemné prožití svátků
vánočních. O tom, co se v letošním roce
povedlo, nebo nepovedlo, jste infor
mováni v zápisech ze zastupitelstva obce,
která pravidelně zveřejňujeme ve zpra
vodaji. V příštím roce musíme převést
odpadní vody z vyústění pod ZEASem
k Brdíku. Důvodem je zákaz pouštění
odpadní vody podél silnice k Sobčicím.
Cena této přeložky bude 4–5 mil. Kč.
Odvádění odpadních vod z obce zatím
není vyřešeno. Hlavní meliorační stoka
je ve vlastnictví Státního pozemkového
úřadu, který o naši odpadní vodu nestojí
a klade si podmínky na kvalitu vody
a údržbu stoky. V současné době je po
daná žádost na úplatný převod, a tím
možnost vypouštění odpadní vody až do
vodního toku Bukovka. V příštím roce
bude dokončen projekt na cyklostezku
a podána žádost o dotaci. Souhlasy vlast
níků pozemků máme až po benzinovou
pumpu v Ostroměři, ale za cenu, za kte
rou se vykupují pozemky na dálnici.
Dalším velkým úkolem pro příští období
je výstavba náhradního vrtu na vodu,
a tím její zkvalitnění. V současné době
probíhá projednávání záměru EIA –
kamen olom Podhorní Újezd. Zatím
není vyloučena možnost, že kamenolom
má vliv na obsah dusičnanů ve vodě,
která je v našem vodovodním řadu.
O tom, že je nutný další zdroj vody, není
pochyb. Jasno zatím nemáme v tom, kdo
bude investorem, zda to bude VOS a. s. Ji
čín, Kámen Ostroměř, obec, nebo všich
ni dohromady. Vodu jsme letos řešili

podhorní újezd a vojice

Adventní výstava
V sobotu 27. 11. se ,,Na Rohu‘‘ konala adventní akce, která do poslední
chvíle neměla nejen konkrétní název, ale ani jistotu, že se doopravdy
uskuteční. Naše touha a těšení nás hnaly neskutečně dopředu a tak
jsme se rozhodly, že se nedáme a nezahodíme několikaměsíční úsi
lí. Z jarmarku se stala výstava, dílničky zůstaly dílničkami… 3, 2, 1,
vítejte a pojďte dál!
Celé odpoledne se neslo v pohodové před
vánoční atmosféře. Přišlo něco málo přes
70 lidí, což nám ukázalo, že naše volba ne
podlehnout okolnostem byla správná. Jsme
rády, že jste si přišli vyrobit adventní věnec,
ať už na stůl, na dveře, nebo jednoduchý sví
cen. K dispozici bylo nespočet druhů deko
rací, nejen přírodních, jako bukvice, statice,

pokračování na str. 3
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skořice, sušené pomeranče nebo šišky, ale
také třpytivé hvězdičky, mašle, mini kuličky
a spousta dalších. Bylo skvělé vidět, jak si
každý našel to své a vymýšlel různé kom
binace, výběrem větví počínaje a barvou
svíček konče. Co kus, to originál.
pokračování na str.
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zápisy ze zasedání
zastupitelstva obce
25. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vo
jice konané dne 21. 10. 2021
1. • Smlouva o smlouvě budoucí na pozemek parc. č. 347/5 a 1299/1 v k. ú. Vojice
Starosta obce ZO předložil Smlouvu o bu
doucí smlouvě o zřízení věcného břeme
ne a dohodu o umístění stavby č. IV-122022588/SoBS VB/1 Vojice knn pro p. č.
347/18. Jedná se o zemní kabelové vede
ní nn.
Výsledek hlasování:
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
2. • Prodej pozemku parc. č. 84/3 v k. ú.
Vojice
Starosta obce ZO předložil žádost Víta Pro
kopa na odkoupení pozemku parc. č. 84/3
o výměře 1325 m 2 v k. ú. Vojice za cenu
1.000,– Kč / 1 m2.
Výsledek hlasování:
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

3. • Žádost o odprodej pozemku 1031/12
v k. ú. Podhorní Újezd
Starosta obce ZO předložil žádost Aleny Ko
zákové, bytem Vojice 163 o odprodej pozem
ku parc. č. 1031/12 v k. ú. Podhorní Újezd.
Výsledek hlasování: ZO bere na vědomí
4. • Lom Podhorní Újezd – záměr EIA
Starosta obce ZO informoval o schůzce
s RNDr. Pačesnou, Ing. Bartákem a zástup
ců veřejnosti panem Pšeničkou a panem
Pourem, která proběhla na obecním úřadu.
Předmětem jednání byla nabídnutá kom
penzační dohoda, podmínky však stanove
ny nebyly. Obec oslovila advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti, s. r. o. z Brna s mož
ností právního zastupování obce ve věci
„Podhorní Újezd – kamenolom“. ZO a zá
stupci veřejnosti navrhují zastupování obce
výše uvedenou advokátní kanceláří v rámci
cenové nabídky a ZO pověřuje starostu obce
a zástupce veřejnosti k projednání kompen
začních podmínek s Ing. Bartákem.
Výsledek hlasování:
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

5. • Ostatní
◆ Starosta obce ZO informoval o žádosti
Vojtěcha Jandy o odprodej části pozemku
parc. č. 982/10 v k. ú. Vojice. ZO navrhu
je směnit část obecního pozemku parc. č.
982/10 v k. ú. Vojice za část pozemku parc.
č. st. 112 v k. ú. Vojice, který je ve vlastnictví
manželů Jandových. Po vyvěšení záměru
a zhotovení geometrického plánu se ZO
k projednání vrátí.
Výsledek hlasování:
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
◆ Starosta obce ZO informoval o rozpočtu
Richarda Nováka na vybudování sociálního
zařízení v budově čp. 11 ve Vojicích ve výši
159.970,– Kč. S financováním oprav v této
budově bylo počítáno již při sestavování
rozpočtu na rok 2021.
Výsledek hlasování:
pro: 5, proti: 1, zdržel se: 0
◆ Účetní obce informovala ZO o příjmech
a výdajích, které by měly být předmětem
rozpočtového opatření č. 4, které se stane
přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

26. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vo
jice konané dne 9. 12. 2021
1. • Žádost o prodej pozemku parc. č.
1031/12 v k. ú. Podhorní Újezd
Starosta obce ZO znovu předložil žádost
Aleny Kozákové, bytem Vojice 163 o odpro
dej pozemku parc. č. 1031/12 v k. ú. Pod
horní Újezd. ZO navrhuje směnu tohoto
pozemku za část pozemku parc.č. 1031/3
a parc. č. 1031/11 vše v k. ú. Podhorní Újezd
za cenu 100,– Kč / m2.
Výsledek hlasování:
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
2. • Žádost o směnu části pozemku parc.
č. 982/10 za část pozemku parc. č. st. 112
v k. ú. Vojice
Starosta obce ZO znovu předložil žádost
Vojtěcha Jandy o směnu části pozemku
parc.č. 982/10 za část pozemku parc. č. st.
112 v k. ú. Vojice za cenu 100,– Kč / 1 m2.
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Výsledek hlasování:
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
3. • Schválení obecně závazné vyhlášky
o odpadech
Starosta obce ZO předložil návrh Obecně
závazné vyhlášky obce Podhorní Újezd
a Vojice č. 2/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.
Výše poplatku zůstává ve stejné výši, jako
v roce 2021. Dva zastupitelé navrhují zvý
šení o 50,– Kč za poplatníka.
Výsledek hlasování:
pro: 6, proti: 2, zdržel se: 0
4. • Prodloužení nájemních smluv v obecních bytech
Starosta obce ZO předložil žádosti o pro
dloužení nájemních smluv v obecních by
tech. Nájmy v obecních bytech se prodlužují
na dobu určitou do 31. 12. 2024.
Výsledek hlasování:
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
5. • Zvýšení nájemného v obecních bytech
Starosta obce ZO vyzval k podávání návrhů
na zvýšení nájemného v obecních bytech.
Nájemné v obecních bytech se zvyšuje na
částku 50,– Kč / 1 m2.
Výsledek hlasování:
pro: 7, proti: 1, zdržel se: 0
6. • Rozpočtové opatření č. 5
Účetní obce informovala ZO o příjmech
a výdajích, které by měly být předmětem
rozpočtového opatření č. 5, které se stane
přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
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knih do výměnného fondu v rámci regionál
ních knihovnických služeb.
Výsledek hlasování:
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
◆ Starosta obce navrhuje ZO, aby při tvorbě
územního plánu byly zohledněny prvky re
gulačního plánu, tzn. že v územním plánu
budou moci být stanoveny prvky regulace,
které mohou ovlivnit vzhled a charakter zá
stavby. Tato regulace je důležitá pro umož
nění zachování charakteru zástavby v obci.
Tímto se revokuje Usnesení č. 5b/23/2017 ze
dne 31. 3. 2017 o schválení zadání Územního
plánu Podhorní Újezd a Vojice.
Výsledek hlasování:
pro: 6, proti: 2, zdržel se: 0
◆ Starosta obce předložil ZO cenovou na
bídku Římskokatolické farnosti – děkanství
Hořice na odkoupení pozemku pro stavbu
cyklostezky Podhorní Újezd – Vojice ve výši
300,– Kč / 1 m2.
Výsledek hlasování:
pro: 7, proti: 1, zdržel se: 0
◆ Starosta obce předložil ZO nabídku jed
norázového příspěvku pana Bartáka ve výši
50.000,– Kč na zkvalitnění života v obci. ZO
navrhuje, že dokud nebude sepsána jiná
kompenzační smlouva, obec nepřijme žád
né náhrady a bude trvat na původním znění
kompenzační smlouvy.
Výsledek hlasování:
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Zapsala Marcela Novotná
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pokračování ze str. 1
i na koupališti. Úniku vody jsme zabránili
vyvařením folií. Chtěl bych požádat rodi
če, aby upozornili děti na možnost poru
šení folie při bruslení. Bruslení je tam
zakázané a areál je střežen kamerami.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval
všem, kteří se podílí na dobrém chodu
obce. Přeji Vám vše nejlepší, hodně štěstí
a zdraví v novém roce.
ing. Josef Chudoba,
starosta obce

jubilanti
leden

• 70. narozeniny oslaví pan Vladimír
Limprecht z Podhorního Újezdu
• 70. narozeniny oslaví paní Helena
Chemišincová z Vojic
• 85. narozeniny oslaví paní Jaruška
Machytková z Vojic
• 89. narozeniny oslaví pan Ivan Bryk
nar z Podhorního Újezdu

únor

• 75. narozeniny oslaví pan Milan
Blažko z Podhorního Újezdu
• 75. narozeniny oslaví pan Kamil Kla
ban z Vojic

7. • Ostatní
◆ Starosta obce ZO informoval o žádosti
M. Poura o finanční příspěvek na podporu
kruhové cihelny v Šárovcově Lhotě.
Výsledek hlasování:
pro: 0, proti: 8, zdržel se: 0
◆ Starosta obce ZO předložil Pravidla
rozpočtového provizoria obce na období
nejdéle do 28. 2. 2022, kdy v měsíci lednu
a únoru budou hrazeny náklady z dříve uza
vřených smluv, nutné opravy nebo havárie.
Během této doby může být poskytnut pří
spěvek na neinvestiční výdaje obcí zřízené
příspěvkové organizace tj. Základní škola
a Mateřská škola Podhorní Újezd a Vojice,
ve výši maximálně 50 % tohoto příspěvku
v roce 2021.
Výsledek hlasování:
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
◆ Starosta obce předložil ZO žádost Knihov
ny Václava Čtvrtka v Jičíně o poskytnutí fi
nančního daru ve výši 12.000,– Kč na nákup

březen

• 81. narozeniny oslaví paní Lubomíra
Bílková z Vojic
• 83. narozeniny oslaví paní Helena
Patolánová z Vojic
• 84. narozeniny oslaví pan Josef Sou
kup z Podhorního Újezdu
• 87. narozeniny oslaví pan Josef Smo
lař z Podhorního Újezdu
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SPOLEK MAXINEC
Spolek Maxinec uspořádal v podzimních
měsících dvě akce pro naše občany. První
byla 2. 10. 2021 tradiční Drakiáda. Sraz byl
opět na koupališti, které nám obec propůj
čila a my tak měli prostor pro doprovodné
akce. Celou akci moderoval a hudebně zajiš
ťoval pan Čáp, který pro děti vytvořil pásmo
dětské diskotéky a her. Počasí nám mimo
řádně přálo a tak nad naší vesnicí, vysoko
v oblacích, létalo mnoho krásných dráčků
a draků. A nejen oni. Pozvali jsme i pana
Šolína, který se věnuje sokolnictví. Přivezl
s sebou raroha velkého a předvedl nám něco
z jejich společné dovednosti spojené s lovem.
Bylo krásné stát v blízkosti a pozorovat, ja
kou rychlostí nalétává na pomyslnou kořist.
Po skončení ukázky dostal raroh od pana
sokolníka za odměnu kousek masa.
V průběhu odpoledne vytvářela paní Tereza
Makovcová dětem na obličej zajímavé mal
by. I proto u jejího stolečku bylo neustále
plno natěšených dětiček, aby se mohly rodi
čům a nám ostatním předvést. Jako odmě
nu, že se zúčastnily Drakiády, si mohly samy
opéct buřta na otevřeném ohništi a navíc
každé dítko dostalo od spolku balíček plný
dobrot a dárečků.

Poslední akcí letošního roku byl v listopa
du víkendový zájezd do sklípku. Tentokrát
jsme nevymýšleli nic nového. Zajednali
jsme sklípek u paní Újezdské v Bořeticích
na Kraví hoře. Byli jsme zde již potřetí.
Víme, že nás tady čeká vřelé přivítaní, velká
hostina, dobré víno a přímo nad sklípkem
krásné ubytování. K tomu všemu jsme si po
zvali cimbálovku Kapric. Tito pánové jsou
neskuteční borci. Jejich hraní na nástroje,
zpěv moravských lidovek – to se musí za
žít. A když vám pak na přání zahrají Včel
ku Máju, Olympic nebo dokonce Metallicu,
nezbývá, než dát palec nahoru.
Cestou jsme se zastavili v jeskyni Výpustek
patřící mezi nejvýznamnější jeskynní sys
tém Moravského krasu. Za 1. republiky zde
armáda vybudovala muniční sklad. Během
II. světové války zde Němci v letech 1943–45
vyráběli části motorů do letadel. Po válce
v roce 1961 zabrala jeskyni Československá
lidová a vytvořila zde betonový kryt jako
záložní velitelské stanoviště, pro případ
válečného konfliktu, ve kterém by byly po
užity zbraně hromadného ničení. Po roce
1989 přebrala jeskyni Česká armáda, která
ji opustila k 31. 12. 2001 a zanechala v ní
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celé zabudované a funkční vybavení. Mno
ho zajímavostí nám poskytla ve výkladu
naše průvodkyně paní Horáková. Kdo chce
vidět a zažít trochu jinou jeskyni, neváhejte.
Spolek Maxinec Vám přeje klidnou a poho
dovou vánoční náladu. V novém roce 2022
mnoho zdraví, ještě více štěstí a úspěchů.
Bořek Novotný
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Adventní výstava
pokračování ze str. 1
Zatímco rodiče a starší děti měli plné ruce
práce, ani ti nejmenší se nenudili. Pro ně
jsme připravily výrobu jednoduchých vá
nočních ozdob. Někdo si vystačil s jednou,
jiní zvládli od každé kousek. Měly jsme tu
sněhuláky z korkových špuntů, stromečky
ze dřívek od nanuků, vánoční přáníčka
a zimní omalovánky. To vše mohly děti do
zdobit chlupatými kuličkami, barvit dle li
bosti nebo polepit hvězdičkami či vločkami.
Fantazie fungovala naplno a vznikly krásné
výtvory, které si jejich tvůrci odnesli domů.
Po celé odpoledne byla možnost zakoupit
například krásně zdobené vánoční perníč
ky, svíčky ze včelího vosku, háčkované i šité
ozdoby, nebo drobné dárečky, jako třeba
hrnečky se zimní tématikou, sádrové svícny,
malované skřítky, dřevěné a kovové ozdoby,
dekorace z pedigu, čepice, ponožky a dal
ší. Při příchodu jste si mohli prohlédnout
štědrovečerní tabule. Přes tři stoly jsme
se dostaly od tradičních barev, materiálů
a servisů, po moderní, jednoduché a honos

né prostírání. Přihlížející mohli načerpat
inspiraci právě pro tu svou vánoční hosti
nu. Abychom nebyli na suchu, pro dospělé
se vařil svařák, pro děti čaj a k zakousnu
tí se servírovala bábovka, štola, perníčky
a jablečný štrúdl.
Věříme, že ten, kdo se akce zúčastnil, si ji
užil, a vy ostatní jste si během článku alespoň
představili, jaká ta naše sobota byla. Pokud
máte nějaké náměty nebo připomínky, mů
žete je napsat na luc.cermakova@email.cz,
případně nás kontaktovat přes Facebook
do soukromé zprávy. Plánujeme tuto akci
pořádat i příští rok, pokud o ni bude zájem,
a budeme rády za vaše ohlasy. A kdo ví, tře
ba z ní uděláme novou tradici. Děkujeme
všem, kteří nám s akcí pomáhali a podíleli
se na ní, našim drahým polovičkám, že to
s námi v čase příprav vydržely a vám všem
za přízeň.
Přejeme Vám klidné vánoční svátky a jen to
nejkrásnější v celém roce 2022.
Lucie Čermáková
a Tereza Makovcová
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Hasiči informují
Kroužek
mladých hasičů

Cesta pod bývalým třešňovým sadem
Na jaře tohoto roku členové Sboru dobrovolných hasičů Vojice
pročistili původní obecní cestu, která byla řadu let zarostlá a vedla
pod původním třešňovým sadem ve Vojicích směrem k „Roklinám“
a dále pokračuje na Konecchlumí.
Byla to práce opravdu náročná. Zpočátku
se museli hasiči doslova prořezávat pomocí
motorových pil a křovinové sekačky metr
po metru směsicí náletových stromů, keřů a
přerostlého ostružiní. Odměnou za tuto ná
ročnou práci bylo vědomí, že původní cesta
se začíná postupně objevovat. Po této fyzic
ky náročné práci nastoupila těžká technika.
Zaměstnanci společnosti ZEAS Podhorní
Újezd a. s. odvezli nepřeberné množství větví
a cestu nahrubo shrnuli, aby se očistila od
zbývajících keřů a trní.
Obec Podhorní Újezd a Vojice poté zadala
objednávku na odvoz nánosů hlíny způsobe
né letitou erozí okolních pozemků a zarovnání břehů cesty u pana Miroslava Kozáka.
Členové Sboru dobrovolných hasičů Vojice
poté ručně pomocí krumpáčů a seker od
stranili z cesty zbývající pahýly drobných
keřů a pozůstatky kořenů náletových stro
mů, které nezachytila těžká technika.
Tato původní obecní cesta vedla pod třeš
ňovým sadem, vlivem změn vlastnických
poměrů pozemků třešňového sadu se stará
původní cesta již před mnoha lety přesta
la používat a proto zarostla. Nad původní
cestou totiž vznikla nová cesta, která vedla
přes soukromé pozemky majitelů sadu.

Vzhledem ke změně užívání pozemků z pů
vodního sadu na ornou půdu bylo pročištění
původní obecní cesty doslova nutností.
Díky velikému úsilí a spolupráci více lidí
se podařilo původní obecní cestu obnovit.
Touto cestou bychom chtěli velice poděkovat
všem, kteří se na obnově původní obecní
cesty podíleli.
Za SDH Vojice Marek Šorm

Koncem září 2021 jsme začali vést kroužek
mladých hasičů. Děti v kroužku se učí zá
kladům požárnické všestrannosti, do které
patří samozřejmě znalost požárních pro
středků a jejich využití, ale také základy
zdravovědy, základy topografie, práce s bu
zolou a mapou a další. V hasičském kroužku
si děti osvojují také fyzické dovednosti jako
například šplh po laně, střelba ze vzduchov
ky a uzlování. Kroužek probíhal pravidelně
každé pondělí od 16.00 do 18.00 hodin až
do konce listopadu. V současné době máme
„zimní přestávku“.
Další kroužek začne znovu na jaře 2022. Po
kud budete mít zájem přihlásit své děti do
kroužku mladých hasičů, neváhejte kontak
tovat instruktory kroužku. Veškeré informa
ce o kroužku naleznete na stránkách obce
na webové adrese www.podhorniujezd.cz
v sekci Kroužek mladých hasičů.
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Rozsvěcení vánočního
stromku
V sobotu před první adventní nedělí se před
budovou školy sešli dospělí a děti, které
měly v tento den velmi důležitý úkol, proto
že vystoupit před obecenstvem chce velkou
dávku odvahy a odhodlání. Děti z mateřské
školy i žáci ze základní školy se ale nezalekli
a své pečlivě natrénované písně, básně a ta
nečky předvedli bez sebemenšího zaváhá
ní. Bravurně zvládli i práci s mikrofonem.
Každý přítomný divák musel být jistě potě
šen dětskou bezprostředností. K rozsvěce
ní stromku již řadu let patří i jarmark, na

Soutěž
Základy požární
všestrannosti
Brada – Rybníček
Dne 10. října 2021 se naši mladí hasiči zú
častnili soutěže v rámci hry Plamen – Zá
klady požární všestrannosti – Brada Ryb
níček. Do soutěže bylo přihlášeno celkem
26 teamů v kategorii mladší žáci. Soutěž
prověřovala veškeré znalosti a dovednosti
požárnické všestrannosti, do kterých patří:
střelba ze vzduchovky, překonání překážky
po vodorovném laně, základy topografie,
základy zdravovědy, znalosti požárních
prostředků a jejich použití a také uzlová
ní. Náš dětský team se umístil na krásném
12. místě. Naši mladí hasiči dokonce v sou
těži porazili mnohem zkušenější a ostříle
nější teamy ze sborů u kterých má účast na
dětských soutěžích dlouholetou tradici jako
například Jičín, Nemyčeves, Stará Paka, Že
leznice a další.
Ráda bych touto cestou poděkovala dětem
za jejich úžasné výkony, rodičům a všem,
kteří nám pomohli zrealizovat účast dětí
na soutěži.
Za SDH Vojice Jana Kučerová
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kterém žáci prodávají vlastnoručně vyro
bené produkty. Letos to byly třeba stromky
z modřínových šišek, svícny z plechovek,
mýdla, pečené müsli, dubové domky, závěs
né dekorace a betlémy. Za utržené peníze se
žáky na jaře uspořádáme piknik.
Nezapomněl na nás ani Mikuláš se svojí
družinou a dětem přinesl bohatou nadílku.
Stromek se rozzářil a bylo krásně!
Za kulturní komisi
Daniela Kalvodová
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Zprávy z vojické školy a školky
Pomalu končí advent a brzy se rozsvítí v našich domovech vánoční stromečky. Děti se již nemohou dočkat, a tak nejčastější
slovo, které slyšíme je Ježíšek, dárky, Vánoce, Štědrý den. Starší žáci napsali, jak to chodí na Štědrý den u nich doma.
Ráno vstanu, nasnídám se. Většinou máme
vánočku s máslem a čaj. Po snídani jdu k ba
bičce a dědovi a společně se díváme na po
hádky a nebo si hrajeme se sestrou. Pak už
jdeme na oběd a míváme tradičně hracho
vou kaši. Po obědě jdeme do lesa nakrmit
zvířátka. Neseme jim jablka, zrní, kaštany,
žaludy a mrkev.
Když se vrátíme domů, připravujeme veče
ři. Při večeři nikdo nesmí odejít od stolu.
Potom jdeme ven pouštět prskavky, když se
vrátíme slyšíme zvoneček a jdeme ke stro
mečku rozbalovat dárky.
Anežka Bartošová

Ráno vstaneme, nasnídáme se a jdeme
ven. Ještě před obědem jedeme do Hořic
na školní statek udělat Vánoce zvířatům.
Po návratu si zahrajeme hry a kolem šesté
hodiny zasedneme k večeři. Po ní se díváme
na vánoční pohádky a čekáme až zazvoní
zvoneček. Jdeme ke stromečku a rozbalíme
si dárky.
Nikdy Ježíšek nezapomene ani na naše zví
řátka. I oni dostanou dárky.
Karolína Bajerová

informační bulletin vydává obec

Ráno vstanu, nasnídám se, máme vánočku
a horkou čokoládu. Společně se díváme na
pohádky. Po obědě se jdeme projít. Po
náv ratu hrajeme hry, malujeme obrázky
a pomáháme mamince s přípravou veče
ře a prostíráme stůl. Pod každým talířem
nesmí chybět kapří šupinka. Před večeří si
ještě připomeneme některé vánoční zvyky.
Rozkrojení jablka a pouštění skořápkových
lodiček. Potom již večeříme. Po večeři jdeme
ven pouštět prskavky, čekáme až zazvoní
zvoneček, abychom mohli jít domů rozba
lovat dárky.
Lucie Nováková

podhorní újezd a vojice
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