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SCI BUZZ

Vážení
spoluobčané
>

Přeji vám za zastupitele obce
pracovníky OÚ a vedení Obce
krásné a klidné prožití vánočních
svátků Pohodové dny prožité s
vašimi nejbližšími úžasné zážitky
s vašimi dětmi jakéhokoli věku
hodně radosti ze setkání s přáteli
Žijeme ve společné obci a určitě
chceme všichni pro ni jen to
nejlepší Chceme aby hezky
vypadala abychom měli mezi
sebou dobré vztahy aby se nám
všem zde dobře žilo Věřím že to
tak všichni cítíme Do nového
roku tedy přeji především jasnou
mysl hodně porozumění a lásky v
jakémkoli smyslu V neposlední
řadě stálé zdraví

Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

,

Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo 10 prosince 2019
Přítomno bylo 7 zastupitelů 2 byli omluveni a 3 občané obce
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Eva Binková místostarostka
-

Zastupitelstvo obce schvaluje:

pronájem s garantovanou koupí u pozemku č 205 a části pozemku č 198
katastrální území Chvaleč na výstavbu rodinného domu
pronájem s garantovanou koupí u pozemku č 32 katastrální území Chvaleč
na výstavbu rodinného domu
dodatek č 1 ke smlouvě na likvidaci jedlých olejů a tuků
finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč Oblastní charitě Trutnov
žádost o pořádání motocyklového závodu na pozemcích obce
smlouva o dílo na opravu varhan v obecní kapli Sv Rodiny v Petříkovicích v
roce 2020
návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do
výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb na rok 2020
dodatek č 13 ke smlouvě s f Transport Trutnov s r o o svozu komunálního
odpadu
finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč Chalupění z s
rozpočtové opatření č 4
rozpočtové provizorium na rok 2020
obecně závaznou vyhlášku č 1 2019 kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství
obecně závaznou vyhlášku č 2 2019 o místních poplatcích
obecně závaznou vyhlášku č 3 2019 o stanovení systému shromažďování
sběru přepravy třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Chvaleč
nového odborného lesního hospodáře obce Ing Jana Pavelku
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Usnesení v plném znění je vyvěšeno na úředních deskách obce
Příští zasedání ZO se koná v úterý 18 února 2020
Srdečně zveme
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Chvalečák č 8 2019
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Výbor finanční
FV vypracoval návrh rozpočtu na rok 2019. Všichni zastupitelé měli možnost dávat své požadavky. Tento
rozpočet byl schválen na 1. zasedání ZO Chvaleč v r. 2019, a to bylo 19. 2. 2019. V průběhu roku dle kontrol
o plnění rozpočtu vypracoval FV 4 rozpočtová opatření, která byla schválena. FV kontroloval průběžně
hospodaření obce. V květnu 2019 proběhl audit za rok 2018. Nebyly shledány žádné nedostatky a závady.
Účetní doklady měly všechny náležitosti a byly v pořádku. ZŠ a MŠ Chvaleč byla poskytnuta dotace v celkové výši
1 000 000,- Kč. Tato dotace bude řádně vyčerpána. FV kontroloval hospodaření ve spolupráci s KV obce Chvaleč.
Finanční výbor vypracoval „Závěrečný účet obce za rok 2018“, který byl schválen na ZO Chvaleč dne 18. 6. 2019.
Dále pak „Účetní závěrku obce za rok 2018“ a „Účetní závěrku ZŚ a MŠ pplk. Jaromíra Brože, Chvaleč, okres
Trutnov za rok 2018“. Vše bylo schváleno na zasedání ZO Chvaleč dne 18. 6. 2019. Řádná inventarizace majetku
bude provedena k 31. 12. 2019. V roce 2019 proběhly 2 kontroly z ÚP na VPP. Obě byly bez závad.
Jiří Přívratský
Výbor kontrolní
V listopadu 2018 byl po ustavení nového obecního zastupitelstva jmenován z jejich řad nový předseda
Kontrolního výboru obce (KV), který byl zároveň pověřen jako zástupce obce do Školské rady (ŠR) ZŠ a MŠ
Chvaleč. V únoru 2019 byly schváleny nové Jednací řády KV a ŠRV březnu 2019 proběhla ustavující schůze KV,
kde byly stanoveny její pravomoci a úkoly a bylo projednáno čerpání rozpočtu obce a ZŠ za rok 2018 a rozpočet
obce a ZŠ na rok 2019. V září 2019 byla na jednání KV provedena kontrola plnění usnesení obce (uzavření
smluv), průběhu výběrových řízení, vymáhání místních poplatků a průběžného čerpání rozpočtu ZŠ a MŠ za první
pololetí roku 2019. V listopadu 2019 provedl KV kontrolu Strategického plánu obce Chvaleč na roky 2017-2020
a možnosti jeho doplnění pro čerpání dotací pro realizaci akcí. KV byl pověřen zpracováním nových obecně
závazných vyhlášek obce Chvaleč, a proto se její předseda zúčastnil školení o manipulace s odpady (doplněn
sběr olejů a bioodpadu). Předseda KV se také účastnil všech výběrových řízení obce na výběr dodavatele, nebo
kupce (nákup vozidla pro SDH Chvaleč, nákup nového a prodej starého traktoru, realizace víceúčelového hřiště
místo kluziště) a pochůzky ke Studii proveditelnosti chodníků ve Chvalči a v Petříkovicích.
Ing. Jaroslav Přívratský
Výbor místního hospodářství
Výbor místního hospodářství se sešel na začátku roku 2019 a projednal plán investičních akcí s dopadem do
rozpočtu obce. Výbor během roku shromažďoval podklady a navrhl akce, které jsou ve finančních možnostech
obce Chvaleč. Některé akce jsou předem vázány na přidělené dotace, jako např. výstavba multifunkčního hřiště v
místě bývalého kluziště. Z rozpočtu obce byly investice 1 mil Kč a dotace z Královéhradeckého kraje byla ve výši
630 tis. Kč. Další větší položkou rozpočtu bylo pořízení nového traktoru Kubota v částce 1.250 tis. Kč. Obec
pokračuje v rekonstrukci bytů po odcházejících nájemnících v budově obecního úřadu, do kterých nebylo delší
dobu investováno. V horním patře vzniká zcela nový byt, který bude předán nájemníkům na jaře 2020.
U druhého bytu byla postavena nová koupelna. Investice jsou v částce cca 500 tis. Kč. Z akcí, kterých si mohou
občané dále všimnout, je např. realizace nové autobusové zastávky ve Chvalči naproti kinu včetně nového
kontejnerového místa vedle nákladové rampy obchodu, výsadba v aleji k nádraží ve Chvalči, osvětlení
multifunkčního hřiště ve Chvalči nebo nátěr střechy kaple v Petříkovicích. Obec nadále pokračuje ve zlepšování
dodávek vody ve Chvalči a tak byla provedena rekonstrukce čerpacího místa na vodojem Hájenka a provádí se
hydrologický průzkum pro revizi a posílení stávajících zdrojů podzemní vody v celkových nákladech 280 tis. Kč.
V současné době provádí firma ČEZ v horní části Petříkovic pokládání elektrického kabelu do země, odstraňuje
nadzemní vedení a pro obec to znamená pořízení nového veřejného osvětlení. Realizace bude prováděna i v
roce 2020 a náklady jsou ve výši 522 tis. Kč bez DPH. Celkové investice v obci přesáhly částku 4 mil. Kč.
Robert Koníř

Výbor pro životní prostředí
Komise konstatuje, že v průběhu roku 2019 nebyly realizovány podněty ani doporučení v oblasti životního
prostředí směřující vůči orgánu státní správy při MÚ Trutnov. V roce 2019 bylo vydáno kladných stanovisek
starostou obce ve věci povolování kácení dřevin na území obce, a sice v k. ú. Chvaleč 4x a v k. ú. Petříkovice u
Trutnova 2x, celkem tedy 6x. V rámci jednání zastupitelstva byla řešena strategie údržby zeleně v obci, dle
odsouhlasené přijaté studie, jež je a bude průběžně realizována.
Daniel Vlkanova
Výbor sociální
Sociální výbor byl celoročně v kontaktu s občany obou obcí prostřednictvím těchto uskutečněných akcí.
Členky navštívily 60 občanů u příležitosti jejich narozenin, předaly jim dárkový balíček či knihu a blahopřání.
Setkání byla vždy oboustranně příjemná, za což jubilantům děkujeme. Slavnostní akt vítání občánků se
uskutečnil dvakrát, bylo přivítáno osm dětí, předán dárek a květina maminkám a po programu školáků zapsáni
do obecní kroniky. Zájezd do divadla na představení Prodané nevěsty byl kladně hodnocen, stejně tak obecní
výlet do Častolovic na zámek. Den Země byl pojat úklidem parku u školy a parčíku u pomníku padlých.
Starší spoluobčané měli své vyžití na seniorském večírku, který je hojně navštěvován a je příležitostí
vzájemného setkání, příjemného poslechu hudební produkce a dobrého pohoštění. V tomto roce se výbor
zainteresoval též v péči o stárnoucí spoluobčany, a to obstaráváním léků, zajištění právnické a sociální
výpomoci a návštěv klientů v ústavech rehabilitační péče. Celoroční dobrovolnou aktivitou je vazba na kostel
Sv. Jakuba Většího ve Chvalči. Jedná se o větrání, úklid interiéru před tradiční Velikonoční bohoslužbou, její
zajištění, spolupráce při opravě varhan ve výši 5 tis. Kč darovanými návštěvníky bohoslužby, jarní a podzimní
úklid hřbitova a zimní obstarávání sněhu ze hřbitovního schodiště.
Věra Férová

Místní poplatky za rok 2019
Platby za svoz komunálního odpadu, psy a vodné je třeba uhradit do 18. 12. 2019, nejpozději však
do 31. 1. 2020. Bude-li platba provedena po uvedeném termínu, bude účtována náhrada nákladů
spojená s evidencí dlužné částky a vyrozuměním ve výši 200,- Kč.
Alexandra Dvořáková – správce místních poplatků obce
Obec nebude zasílat avíza k úhradám, jak si někteří naši občané přejí nebo vyžadují.
Není to v časových možnostech správce místních poplatků, každý poplatník platí jiné poplatky a jinou výši,
někteří nemají e-mail a poštou při současné ceně poštovní známky se jedná o značnou finanční zátěž pro
obec. Vzpomenout si, že jednou za rok (ideálně po podzimním odečtu vody) je potřeba jako občan nebo
chalupář si zaplatit všechny poplatky na obci snad zvládne každý dospělý člověk. Pokud nemáte na osobní
návštěvu čas, lze využít platbu přes účet.
Platby přes účet
Pro zájemce, kteří chtějí poplatky a platby obci zaslat internetovým bankovnictvím na účet obce, číslo běžného
účtu obce je 5128601/0100. Variabilním symbolem plátce v případě občanů zde trvale žijících je vždy
jeho rodné číslo uváděné bez lomítka a do popisu plátce je vždy (!) nutné uvést jméno a příjmení.
Doporučujeme předem tento způsob zaplacení domluvit telefonicky nebo e-mailem s paní Alexandrou
Dvořákovou (499 892 114 nebo e-mail: podatelna@wo.cz), aby Vaše platba byla bez problémů zaevidována a
zejména u vodného, aby plátce vůbec věděl, jakou částku za vodné má zaslat.

Nabídka prodeje dříví

NÁMĚT NA KULTURNÍ A INVESTIČNÍ AKCE NA ROK 2020

Obec Chvaleč nabízí 27 73 m3
smrkového dříví kulatina o délce
4 SCI
metry
BUZZ které je připraveno na
odvozním místě u silnice na
Debrném Cena prodávaného
dříví je 17 960 Kč vč DPH 21
dopravu si musí zajistit odběratel
sám Po předchozí domluvě však
není problém předat kontakty na
různé dopravce dříví Dříví lze
využít na prkna případně na
palivo Více informací u starosty
obce

Vyzýváme opět občany kteří mají nějaký nápad či
představu jaké investiční nebo kulturní akce by mohly být
realizovány v roce 2020 aby své nápady sdělili na obecní
úřad nebo předsedovi výboru místního hospodářství obce
Ing Konířovi do konce letošního roku Zároveň vyzýváme
všechny pořadatele kulturních nebo sportovních akcí na
příští rok aby zpracovali a předali do konce letošního roku
plán jimi pořádaných kulturních akcí s případným
finančním požadavkem nebo dopadem na rozpočet obce v
roce 2020 V případě opomenutí se pak může stát že akce
nemusí být příští rok ze strany obce podpořeny protože s
nimi nebude počítáno
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Měření rychlosti po obci Policií ČR

V naší obci začalo v letošním roce online měření rychlosti Dopravní Policií ČR Probíhat bude i nadále
protože se velmi osvědčilo Hlídky už vůbec nezastavují vozidla ale posílají záznam o překročení
rychlosti hned po jeho zjištění přímo online na správní orgán Tím je přestupkové oddělení Městského
úřadu Trutnov Odtud pak přijde majiteli auta oznámení o spáchání přestupku a výše pokuty včetně
bodového ohodnocení přestupku Tento postup se osvědčil a podle zpětné vazby víme že už bylo
změřeno a obesláno několik místních řidičů Podle sdělení Dopravní Policie ČR pravidlem zůstalo že
nejvíce překračují rychlost řidiči z naší a okolních obcí Turisté zaujímají zcela mizivé procento
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Buďte vidět!
Někteří z vás si ještě stále neuvědomují, že chodci v zimním období bez reflexních
prvků nejsou ráno a v pozdějším odpoledni či večera na silnici vůbec vidět. Přestože
bylo rozdáno bezplatně již velké množství reflexních pásek, stále je spousta lidí a i
dětí, kteří žádné reflexní prvky nepoužívají. Ale pomůže i svítilna na mobilním
telefonu nebo obyčejná baterka. Určitě spousta z vás – řidičů už zažila situaci, kdy
vás oslnilo zleva protijedoucí auto a vpravo šel neoznačený chodec. Je to velmi
nepříjemná situace, když domyslíte, co by se mohlo stát, kdybyste na poslední chvíli
toho chodce nezaznamenali.Proto na vás apeluji: noste reflexní prvky a dávejte je
dětem. I když to mají do školy třeba jen kousek. Ráno je opravdu ještě tma.
Chvalečák č 8 2019
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Eva Binková

Mikulášská nadílka
Na tu se děti těší rok co rok. Ta letošní se konala 5. prosince ve vyzdobené místní tělocvičně.
Čtyři desítky dětí z obou školských zařízení spolu s pedagogickým personálem v čertovských a
andělských převlecích tančily a zpívaly, také soutěžily a tvořily, ale hlavně netrpělivě očekávaly
čerta a Mikuláše. V zápalu veselí a skotačení děti sotva zpozorovaly příchod Mikuláše a anděla,
ale nadílku nebylo možné přehlédnout. Každé přítomné dítko obdrželo taštičku se zdravými
dobrotami, k poděkování někteří přidali básničku nebo písničku. Čert nedorazil, vysvětlení je
jasné, ve Chvalči máme samé hodné děti......... Děti se školním doprovodem i přítomní dospělí
si jistě odnášeli příjemný zážitek.
V. Férová

Poděkování

Poděkování

Děkuji za finanční dar 3000,- Kč od
FREE BIKERS RADVANICE, který
věnovali naší školce z výtěžku
bigbetového večírku v Hospodě U
podkovy. Dar bude použit v příštím
roce na nákup nadstandartních
pomůcek a výtvarných potřeb.

Velmi děkujeme za finanční dar
15 000,- Kč pořadatelům motocyklového
závodu v Petříkovicích (Václavu Šolínovi
především) pro naši školu. Dar bude
použit na třídenní zimní pobyt na chatě
v Janských Lázních, který by byl jinak z
finančních důvodů těžko možný.

Děkujeme a vážíme si toho.
Eva Binková

Jsme za podporu školy velmi rádi.
Eva Binková

Poutní mše bude v neděli 29. 12. 2019 v 11.00 hodin. Zveme všechny pravidelné
návštěvníky i ty nové, kteří mají zájem.
Betlémské světlo bude k dispozici v Petříkovicích v kapli dne 23. 12 2019 od 15 do 16
hodin. Kdo nestihne, může přijít k Ličkům do Štědrého dne do 12.00. Stejně tak bych chtěl
pozvat do Malých Svatoňovic na náměstí do bývalého klubu na Výstavu betlémů, která
bude k zhlédnutí od 16. 12. 2019 do 1. 1. 2020 od 9.00 do 16.00. 12.00-13.00 přestávka.
Velice děkuji za krásný koncert lesních rohů v naši kapli v Petříkovicích. Byl to velice pěkný
zážitek. Trio na konci hrálo koledy, což mě tak dostalo, že jsem málem neudržel slzy. Můj
strýc hrál na hornu a jeho syn na klavír. Všichni společně jsme zpívávali koledy o Štědrém
dnu u stromečku doma. Vzpomínky staré 55 až 65 let. No neuroňte slzu. Moc děkuju.
Láďa Lička

Jubilea prosinec, leden, únor:
Stehno Karel / Lesková Boguslawa
Brandejs Karel / Novotný Ervín
Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho životní pohody,
štěstí a především stálého zdraví!
V souvislosti s nařízením ohledně zpracování osobních údajů můžeme veřejně poblahopřát
pouze tímto způsobem a pouze některým jubileím. A to bez udání data narození a věku. Pokud
by někdo dal písemný souhlas, můžeme zveřejnit i věk. V případě, že si někdo nepřeje, aby mu
bylo takovouto formou veřejně poblahopřáno, prosím, aby mi toto sdělil. Děkuji.
Za Sociální výbor Eva Binková

ZAHÁJEN VÁNOČNÍ PRODEJ RYB!
Líheň v Petříkovicích oznamuje občanům, že od 1. 12. 2019 lze zakoupit či objednat ryby.
V nabídce je kapr, amur a pstruh. Kontaktní telefon: 720 073 300.
Otevírací doba: 1.12. - 18.12. 10:00 – 14:00 hodin / 19.12. - 23.12. 8:00 – 16:00 hodin

Omezení ordinační doby - MUDr. Záveský

Dne 2 a 3 1 2020 čtvrtek a pátek nebudou v provozu naše ordinace
V případě akutního zdravotního problému navštivte odpovídající ambulanci
v nemocnici
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Změna ordinační doby od 10 2 do 14 2 2020 v době jarních prázdnin
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10 2 2020 Pondělí 13 00 15 00 Radvanice MUDr M Šturalová
11 2 2020 Úterý neordinujeme
12 2 2020 Středa neordinujeme
13 2 2020 Čtvrtek 13 00 15 00 Radvanice MUDr M Šturalová
14 2 2020 Pátek 13 00 15 00 Teplice MUDr M Šturalová
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MUDr Ladislav Záveský
tel 420776008880
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Zprávičky z naší školičky
Už se zase těšíme na Vánoce. Vánoce jsou krásná doba. Ubíráme čokoládičky z kalendářů,
zapalujeme svíčky na adventním věnci, pečeme a ochutnáváme cukroví. Když je sníh, sáňkujeme a
lyžujeme, kloužeme se na zamrzlých kalužích a těšíme se na Štědrý den.
Úvodník prosincového čísla napsala Adélka H.
Tak a teď zase všechno to, co se nedostalo do listopadového čísla Chvalečáku:
8. 11. ve čtvrtek chodíme na tělocvik do tělocvičny a tentokrát jsme cvičili jógu. Naše cvičitelka se
jmenovala Hedvika. Cvičili jsme na karimatkách, protahovali jsme si svaly, pak jsme dali karimatky do
kruhu a dělali jsme cviky - loď, strom, luk a také bojovníka č. 1 a 2. Na konci jsme relaxovali a Hedvika
nám četla cvičební pohádku. Také jsme dostali speciální razítko na ruku.
Fanynka a Ilonka
20. 11. děti ze 4. a 5. třídy jely vlakem do Trutnova na výstavu "Jak probíhal listopad 1989 v
Trutnově". Výstava byla v ZŠ V Domcích. Přivítala nás kronikářka města Trutnova, prohlíželi jsme si
fotky a spoustu věcí z té doby. Také nám vyprávěl pamětník p. Karel Vojáček svoje zážitky. Potom
jsme šli na nádraží a jeli vlakem zpátky do Chvalče. Výstava se nám líbila, byla zajímavá - my jsme nic
z toho nezažili, ale rodiče nám o tom vypravovali. Dokonce o nás psali v Trutnovinkách.
Adélka K.
26. 11. v družině jsme vyráběli vánoční stromeček z kartonu. Také jsme vystřihovali blýskavé ozdoby.
Každý si udělal obálku a do ní dal napsané přání pro Ježíška. Obálky jsme připevnili na stromeček a
každý den pár přáníček zmizí. Ježíšek si je už vzal!
Honzík
Na konec listopadových akcí jsme nechali - veliký úspěch našeho kamaráda a spolužáka!

Náš spolužák Lukáš získal zlatou medaili ve sportovní soutěži karate a Honzík se ho zeptal:
"Kdy a kde byla ta soutěž?“ "Bylo to 30. 11. v Praze."
"Kolik bylo závodníků ve tvé kategorii?" "Bojovalo nás 11, jednotliví závodníci se vyřazovali, až jsem
zbyl já sám - získal jsem nejvíc bodů."
"Budou ještě další závody?" "Ano, nejbližší termín je začátkem ledna."
"Děkuji za rozhovor a ať příští závod dopadne co nejlépe."
I my všichni Lukáškovi blahopřejeme!

Jistě jste už zvědaví, jak dopadla
listopadová anketa.
Tady máme výsledky:
1) nejoblíbenějším jídlem je svíčková
(zvítězila na celé čáře) a nejraději
připravujete guláš
2) se slovem podzim si nejčastěji
představujete barevné listí

A nyní konečně prosinec, který má
"plné ruce práce".

3. 12. v úterý napadl sníh a tak jsme hned po svačině šli ke krmelci do lesa nad Chvalčí. Nesli jsme
s sebou kaštany, tvrdé pečivo, mrkve, brambory a lojovou kouli. Všechno jsme dali do krmelce a
také jsme se u něho vyfotili. Chvíli jsme si tam hráli, jezdili na sněhové klouzačce a pak hurá na
oběd.
Vanesska M. a Maruška
4. 12. v družině jsme se dívali na film o tom, jak se slaví Vánoce ve světě. Mně se nejvíc líbila
oslava v Rusku. Tam chodí Děda Mráz se Sněhurkou (byla moc krásná). Ve Španělsku jezdí lidé na
Štědrý den ráno do kostela na bruslích, v Japonsku vánoce neslaví, ale mladí lidé chodí do KFC
pro kbelíček plný smažených kuřecích křidélek. V Argentině je nejhlavnější vánoční ozdobou paví
peří. Bylo to všechno moc zajímavé a chtěla bych ten film vidět znovu.
Anička
5. 12. ve čtvrtek jsme všichni ze školy i školky šli do tělocvičny vyzdobené a upravené jako čertí
sídliště. Hráli jsme různé hry, lovili čerty a "vařili" čertovský guláš. Přenášeli jsme se v pytlích a
běhali překážkovou dráhu. Když jsme tančili, objevil se najednou Mikuláš s andělem (bez čerta,
aby se malé děti nebály). Dostali jsme dárky a zazpívali jsme si. A druhý den jsme dokonce dostali
čertovský výuční list.
Lucka
12. 12. bylo v dolní třídě naší školy vánoční tvoření. Hrály nám vánoční koledy a paní učitelky nám
přichystaly dobroty a pití. Děti a maminky vyráběly zimní okénko. Všem se to moc povedlo,
protože byla dobrá nálada.
Vítek

Dětí ze školky se na jejich dojmy zeptala Adélka H.:
"Jak se vám Mikulášská oslava líbila?"
Julinka: "Mně se to líbilo moc."
Kamilka: "Líbilo se mi, jak přišel Mikuláš s andělem. "
"Báli jste se?"
Tonda K.: "Já jsem se nebál."
Tonda W.: "Trošku jsem se bál."
"Těšíte se na Vánoce?"
Terezka: "Moc se těším."
Péťa Ž.: "Já se taky těším. "
Rozhovor měsíce, tentokrát s naším panem školníkem Jardou vedl Štěpa :
1) "Jaké cukroví máte nejraději?" "Mám rád rumové kuličky."
2) " Jaký dárek vám udělal největší radost?" "Na takový ještě čekám."
My jsme také vybírali a 1) nejraději si pochutnáváme na vanilkových rohlíčcích a včelích
úlech (oba druhy měly stejný počet bodů)
2) největší radost udělala autodráha - samozřejmě chlapcům a děvčátka se nejvíce radovala
z plyšáků.
Tak, tyto otázky čekají i na vás a těší se spolu s námi na odpovědi.
Ježíšek už dárky chystá,mráz nám klepe na vrátka,na dárečky je dost místa,co říkáte,
děťátka?
Maruška
Blíží se konec roku 2019, lidé si přejí do nového roku spoustu věcí. A co si přejeme my?
Holčičky si přejí hlavně panenky a plyšáky. Vaneska T. a Nellinka
Kluci by nejvíce chtěli od Ježíška auta. Adámek
A co si přejí děti ze školy:
- aby měli hodně dárků
- aby byl na vánoce sníh
- aby se nehádali se sourozenci
- aby jejich mazlíčci byli zdraví
-aby měli hodně kamarádů
- aby babičky a dědečkové byli zdraví
- aby taťkové nebyli tak dlouho v práci
- aby byly maminky šťastné a veselé
- aby se rodiče nehádali
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