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Vážení spoluobčané,
nejprve bych Vám všem chtěla popřát hodně pohody, klidu a hlavně zdraví do roku 2015. Máte v ruce
první číslo Vlčických novin letošního roku, proto vás čeká shrnutí aktivit obce z loňského roku a malý
náhled do roku letošního.
V budově kulturního domu proběhla kompletní rekonstrukce kuchyně, včetně renovace
původních kuchyňských kamen. Rovněž bylo nutné stavebně upravit prostory, které budou sloužit
provozu pošty. Na travnatém hřišti došlo k rozšíření zázemí pro fotbalisty a hasiče, také plocha k
sezení se výrazně zvětšila. Největší podíl práce na této akci mají dobrovolníci z řad hasičů. Na
některých obecních budovách byla dokončena montáž okapových žlabů a svodů. Budova mateřské
školy se dočkala nátěru střechy a děti mají na zahradě nový domeček na hraní. V obci se také umístily
směrovky a informační tabule, které navrhly a malovaly děti zdejší školy a školky. To je, ale opravdu
jen zlomek toho co se v obci musí po celý rok udělat. Nechci zmiňovat práce běžné údržby zeleně,
komunikací, vodovodu, osvětlení, rozhlasu, budov a další nezbytností k chodu a životu v obci.
No a co nás čeká v roce letošním? Mimo práce, které se rok co rok opakují a které zajišťujeme
převážně vlastními silami, se odehrají i akce, které by jinak, než prací specializovaných firem, nešlo
zrealizovat. Hned v únoru se začalo se zateplením budovy základní školy. Nejprve se bude jednat o
zateplení půdy a po ukončení topné sezony, bude vybudována kotelna a rozvody topení v celé budově,
spolu se zateplením obvodového zdiva budovy. Na tuto akci se ještě naváže opravou zatrubení potoka,
které je v místě před školou poškozené a tím dochází k zaplavování sklepa školy vodou. Pokud se nám
podaří uspět se žádostí o dotaci, mělo by dojít i k rekonstrukci mateřské školy. V plánu je zajištění
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obvodového zdiva proti vlhkosti, dostavba herny, oprava sociálního zařízení atp.. Rozsah rekonstrukce
bude dán úspěšností žádosti o dotaci. Další velkou akcí, která zasáhne do chodu obce, je budování
chodníků. Prozatímní fáze získávání patřičných povolení je sama o sobě hodně náročná, věříme, že
samotná realizace už nebude tak problematická. Rádi bychom v letošním roce opět připravili nebo se
alespoň spolupodíleli na organizaci akcí, které budou příjemným zpestřením všedních dní. Den obce
Vlčice by se měl stát stálicí v kulturním kalendáři obce, pokud se podaří domluvit s organizátory, měla
by se v obci odehrát velká akce v režii Strongmannů, rádi bychom inovovali i vánoční koncert a pokud
bude dost sil a nápadů jistě se dočkáte i dalších akcí.
Klidné dny

Havrdová Eva-starostka

brigáda ve škole

zrekonstruovaná kuchyň

nový domeček na zahradě mateřské školky

přestěhovaná pošta

rozšířené posezení na fotbalovém hřišti
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!!! VŠECHNA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VLČICE JSOU VEŘEJNÁ !!!
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 5. 11. 2014










ověření platnosti výsledků voleb do zastupitelstva obce Vlčice
slib nově zvolených členů zastupitelstva obce
schválení programu
volba starosty a místostarosty – určení způsobu volby
volba starosty, místostarosty
volba předsedy finančního a kontrolního výboru
určení funkcí vykonávaných jako uvolněné a výše odměn zastupitelů
termín dalšího jednání ZO




rozpočtové opatření č. 5/2014
volba předsedy kontrolního a finančního výboru Navrhujeme jako předsedu finančního výboru
Ing. Pavla Turičíka
návrh rozpočtového provizoria pro rok 2015
jako osobu pověřenou k úkonům spojeným s tvorbou nového územního plánu navrhujeme
starostku p.Havrdovu, Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje a majetku města vypracoval
návrh zadání územního plánu obce Vlčice
fi. Transport Trutnov s.r.o. předložila ke schválení dodatek č. 10 ke smlouvě o svozu KO , kde
dojde k navýšení ceny za svoz o 4.238,-Kč /rok, od 1.1.2015 platí novela zákona o odpadech,
kde vzniká obcím povinnost umožnit obyvatelům obcí třídit biologicky rozložitelný odpad a
odkládání kovů, jako řešení se ukazuje několik možnost, bude rozhodnuto na dalším zasedání
ZO, dojde i k úpravě obecně závazné vyhlášky č.2/2004
vypracována žádost o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na instalaci nového
bezdrátového rozhlasu
ZŠ Vlčice podala žádost o příspěvek na činnost pro školní rok 2014/2015 v celkové výši
600.000,-Kč-, navrhujeme příspěvek pro dítě trvalé žijící v obci ve výši 3.000,- na školní rok
Energetické úspory v ZŠ Vlčice
S ohledem na nutnost dodržení veškerých termínů nařízených poskytovatelem dotace je
nutné uzavřít smlouvu o dílo se zpracovatelem do 14. 1. 2015. Navrhujme pověřit
starostku obce podpisem smlouvy o dílo s firmou, která bude vybrána na základě
výběrového řízení. Celková částka díla nesmí přesáhnout částku 2.408.821,- bez DPH.
Svaz žen žádá o příspěvek na pořádání kult. akcí pro děti v obci částku 5.000,- .
manželé Grünerovi podali žádost o odprodej p.p.77/2 . Navrhujeme jednat spíše o směně za
část pozemku 77/1
zřízení věc.břemene na p.p.208/2,295/6,295/8
záměr pronájmu části č.p.201 České poště s.p. byl zveřejněn na úř.deskách obce
dle podmínek daných a vyvěšených se záměrem prodeje p.p.3937 byli vybráni zájemci o
koupi p.p.3937/1 a 3937/2 . Navrhujeme schválit prodej p.p.3937/1 p.Vlasákovi za cenu 525,/m2 a p.p.3937/2 p.Šafářovi za cenu 450,-/m2.
odkup st.290 a pozemků na LV 490, majitelé uvedených nemovitostí mají zájem o odprodej
pozemků . Navrhujeme tyto pozemky od vlastníků koupit.
obecní ples se bude konat 17. 1. 2015, vstupné bude ve výši 80,-, hudba GENERACE
automobil GAZ navrhujeme pronajmout SDH Vlčice za symbolickou cenu na dobu neurčitou,
náklady spojené s provozem vozidla bude řešit SDH,bude vypracován návrh nájemní smlouvy
upravit čapí hnízdo, které je u hospodářského střediska obce (je příliš veliké a hrozí zřícením
úprava parčíku před obecním úřadem, oslovení místních zahradnických firem
obec Vlčice je dědicem nepatrného majetku po p.Polákovi.





















Ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 12. 2014
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Ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 2. 2015
rozpočtové opatření č. 6/2014
starostka obce, pí. Havrdová, seznámila přítomné s výsledky hospodaření obce za rok 2014.
Příjmy celkem 9.021.036,54 výdaje 6.872.672,37, celkem zisk obce Kč 2.148.364,17
starostka obce, pí. Havrdová, seznámila přítomné s výsledky hospodaření HOČ za rok 2014:
středisko voda: ztráta Kč 101.863,38, středisko les: zisk Kč 586.166,11, středisko sběrna: zisk
73.520,22, středisko doprava ztráta Kč 120.162,10, celkový zisk Kč 432.322,63
starostka obce, pí. Havrdová, seznámila přítomné s rozpočtem obce na rok 2015, rozpočet byl
sestaven vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů Kč 7.872.330,starostka obce, pí. Havrdová, seznámila přítomné s rozpočtovým výhledem na rok 2016 a
2017. Rok 2016 příjmy a výdaje Kč 6.020.000,-, rok 2017 příjmy a výdaje Kč 6.150.000,ředitelka ZŠ, Mgr. Blažková, předložila rozpočet ZŠ na rok 2015. Příjmy Kč 600.000,-, výdaje
Kč 740.000,-, na pokrytí částky Kč 140.000,- bude využit rezervní fond školy za účelem
vybavení šaten a nové místnosti školní družiny
velitel SDH Vlčice předložil návrh rozpočtu SDH na rok 2015, ve výši Kč 97.000,- a návrh
rozpočtu pro malé hasiče ve výši Kč 32.960,starostka obce, pí. Havrdová, seznámila přítomné s podpisem nové partnerské smlouvy mezi
Obcí Vlčice a MAS KJH o.p.s.
na pozemcích 195, 223/2, 786/4 a 2248/21 v k.ú. Vlčice u Trutnova jsou vybudovány
komunikace, pozemky jsou v majetku Státního pozemkového úřadu, navrhujeme podat žádost
o bezúplatný převod, kdy budou pozemky pod komunikacemi převedeny do vlastnictví obce
manž. Duchovi podali opětovnou žádost na zrušení předkupního práva, resp. zpětného
odkoupení nemovitosti (p.p.č. 417/1 v k.ú. Vlčice u Trutnova), starostka obce navrhuje využít
předkupního práva a pozemek odkoupit zpět
manž. Kühnlovi předložili návrh na odprodej p.p.718/10 a st.363 ( včetně garáže), případně
navrhují směnu p.p.718/10 a st. 363 za část p.p.2517/2 . O návrhu bude zastupitelstvo jednat
za FK Vlčice podal p. Mach požadavek o finanční příspěvek na rok 2015, ve výši Kč 3.000,na tréninkové dresy a vápno, navrhujeme schválit příspěvek, ale zároveň žádáme větší
spolupráci s obcí
za klub šipkařů podal p. Petr žádost o finanční příspěvek na rok 2015 ve výši Kč 10.000,- na
šipkařské vybavení, registrační poplatky, cestovné a turnaje. Navrhujeme schválit příspěvek,
ale rovněž žádáme větší spolupráci s obcí
dne 1. 8. 2015 se v obci Vlčice uskuteční Český pohár Strongmannů, který bude zároveň
spojen se dnem obce

Společenská kronika
Ke dni 31. 12. 2014 bylo v naší obci 497 obyvatel.
V roce 2014 se ve Vlčicích narodily 3 děti a zemřeli 4 spoluobčané.

Noví občánci
13. 11.
16. 01.

Lukáš Dvořáček
Josef Hubálek

Navždy nás opustili …
30. 12. Štefan Kantor
25. 02. Antonín Lonk
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VÁNOČKA POD RÝCHORAMI
2014“. Odborná porota, a posléze i
veřejnost
z řad
návštěvníků,
hodnotili jednotlivé vzorky a
určovali pořadí. Paní Jitka Horká
z Vlčic obsadila celkové druhé
místo. K vynikajícímu úspěchu
gratulujeme.

Úspěch v soutěži o
nejlepší vánočku
V
sobotu
22.
listopadu 2014 se v Žacléři
uskutečnilo klání, kterého se
zúčastnila i jedna „závodnice“
z Vlčic.
Celkem 30 pekařů a pekařek
se utkalo o titul „NEJLEPŠÍ

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2015
V prvních lednových dnech proběhla jako každoročně Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní
charitou Trutnov. Díky obětavým koledníkům a ochotným dárcům předčil letošní výtěžek i loňskou
rekordní částku a činí 161 185,- Kč. Více než polovina celkových prostředků této sbírky poputuje do
trutnovské Oblastní charity. První část bude použita na obnovení a modernizaci půjčovny zdravotních
pomůcek. Za vybrané finanční prostředky budou nakoupeny například mechanické vozíky, polohovací
lůžka, oxygenátory a další pomůcky pro nemocné. Druhá část výtěžku bude použita na podporu Centra
dobrovolníků a na realizaci dobrovolnických projektů Michaela a Štěpán,“ Další vybrané peníze
budou použity již tradičně na humanitární účely u nás i v zahraničí.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem obyvatelům Vlčic za jejich příspěvek do
tříkrálové pokladničky. Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do letošní Tříkrálové
sbírky, vyslovuji náš upřímný dík a uznání. Zvláštní poděkování patří paní Martině Junkové za její
vstřícnost, ochotu pomáhat při realizaci sbírky a dětem z tříkrálové skupinky, které s velkým
nasazením vybraly mezi místními obyvateli krásných 2 695,- Kč.
Zvláštní poděkování patří řediteli
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Za Oblastní charitu Trutnov koordinátor sbírky Martina Vágner Dostálová
Od čtvrtka 26. 2. do úterý 3. 3. byla z důvodu stěhování pošta
uzavřena. Nyní se nachází v prostorách bývalého kadeřnictví na Obecním
úřadě.
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Monsieur Odysseé z Vlčic

Staré trutnovsko
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vám
představili
internetový
projekt
www.staretrutnovsko.cz.

Třikrát během devíti let vyhrál Radek
Havrda alpský závod psích spřežení La Grande
Odyssée. Naposledy letos v lednu.
Vlčický musher se na závodní sezonu
připravuje od srpna, nejprve na terénní
čtyřkolce, kdy se psi připravují silovým a
pomalým
tréninkem. S
prvním sněhem
přechází na
rychlostní trénink
na saních. Každé
ráno a večer
nakládá psy do
auta a odjíždí do
Krkonoš, kde
převážně ve tmě
najede i okolo
100 km za den. Klimatické podmínky se nedají
srovnat s tím, kde mohou trénovat jeho
soupeři, kteří žijí převážně na severu ve
Skandinávii. Přesto se ale letos, jako doposud
jediný závodník v historii, dokázal na nejvyšší
stupeň postavit po třetí.
V letošní sezoně se zúčastnil ještě
závodu v Polských Jakuszycích, kde obsadil
třetí místo a na Krkonošské Ledové jízdě
nakonec dojel do cíle druhý.
7. 3. 2015 se postaví na start závodu
Finnmarksløpet 2015 v Norské Altě , který je
letošním mistrovstvím světa v tzv. longových
distancích (závod na dlouhou trať). Závodníci
se musí na celkem 500 km dlouhé trati zastavit
pouze na pořadatelem nařízených místech,
jinak jedou prakticky nonstop. Celou trať
nejlepší z nich zvládnou cca za 2 dny.
Radka Havrdu lze považovat v
kontinentální Evropě za vůbec nejúspěšnějšího
mushera současnosti.

Jeho cílem je pomocí dobového
obrazového materiálu, zejména starých
pohlednic, přiblížit dějiny našeho malebného
a historicky velice zajímavého kraje, o jehož
historii nemá mnoho současných obyvatel
příliš velké povědomí.
Jistě jste si alespoň jednou v životě
položili otázku, jak vypadala města nebo
vesnice, ve kterých dnes žijete (nebo kterými
denně projíždíte), za dob našich babiček
a prababiček, za dob původního, zpravidla
německy mluvícího obyvatelstva, které muselo
po druhé světové válce odejít.
I na to Vám mohou staré pohlednice
Trutnova a Trutnovska pomoci odpovědět.
Autoři projektu ocení jakoukoliv pomoc
při dalším provozování a rozšíření této
činnosti. Nabídněte k prodeji jakékoliv staré
pohlednice, dokumenty, fotografie, nebo jiné
pamětihodnosti se vztahem k našemu kraji.
Www.staretrutnovsko.cz nabízí také možnost
zhotovení
kvalitních reprodukcí Vámi
vybraných obrázků.

Ze závodu v Norsku musel Havrda 30
km před cílem odstoupit a to ze třetího místa.
Příčinou byly těžké povětrnostní podmínky
(sněhová bouře) a následné vyčerpání psů.
více na www.protrail.info
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Kulturní a společenské dění ve Vlčicích
30. listopadu se před kulturním domem ve Vlčicích konalo slavnostní rozsvícení vánočního
stromu. Většina dětí s sebou měla zvonečky, kterými pomohla vánoční strom rozsvítit a dodala tomuto
okamžiku pravou vánoční atmosféru. Doufáme, že se tato událost stane v naší obci tradicí.

V pátek 12. prosince jsme na sále kulturního
domu mohli zhlédnout vánoční koncert dětí
z mateřské a základní školy. Koncert s názvem
„Jaro, léto, podzim, zima“ se dětem moc povedl.

Ve středu 7. ledna se na zdejším kluzišti
uskutečnil letošní jediný hokejový zápas „Zadaní vs.
Nezadaní“. V úporném boji porazili Zadaní ty Nezadané
s konečným výsledkem 11:6. Pro fanoušky byl pro
zahřátí připraven čaj a medovina. Plánovaná odveta se
bohužel kvůli nepřízni počasí neuskutečnila.
Sláva vítězům a čest poraženým!

17. ledna si jistě mnoho z nás zatančilo na Obecním plese
pořádaným zastupitelstvem obce. K tanci a poslechu hrála skupina
Generace a nechyběla ani tombola.
V pátek 20. února se již tradičně konal Hasičský ples, kde celým
večerem provázela skupina Hektor. Byla připravena i bohatá tombola.

Místní spolek šipkařů uspořádal 13. února turnaj pro neregistrované „hráče“ na sále kulturního
domu. Díky hojné účasti je v plánu tuto akci v blízké době zopakovat.
1. místo – Tomáš Hudík
2. místo – Tereza Drapáková
3. místo – Jiří Brádle

Gratulujeme!
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A co nás ve Vlčicích čeká v nejbližší době?
28. března se ve 14 hodin na sále kulturního domu uskuteční dětský karneval. Celé odpoledne
si budou moci děti všech věkových kategorií hrát a soutěžit o sladkosti a nakonec budou již tradičně
vyhlášeny ty nejlepší masky. Větší i drobné ceny budou připraveny pro všechny účastníky.
Večer od 20 hodin pak bude zábava pokračovat pro dospělé maškarním „pyžamovým“ bálem.
Vstupné s maskou 70,- a bez masky 100,-. Zahraje skupina Generace a nebude chybět bohatá tombola.
4. dubna se na sále kulturního domu bude konat Velikonoční pingpongový turnaj.

Služby Obecního úřadu Vlčice
práce motorovou pilou
150,- Kč/ hod
ZAPŮJČENÍ
práce křovinořezem
125,-Kč/ hod
výsuvný žebřík
30,-Kč/ den
doprava a práce malotraktorem
240,-Kč/ hod
rampa
50,-Kč/ den
doprava a práce traktorem
450,-Kč/ hod
míchačka
50,- Kč/ den
- doprava vlekem a nosičem kontejnerů
- nakládka a vykládka materiálu na paletách
- vyvážení septiků a ČOV okálem
práce travním traktorem
300,-Kč/ hod
doprava a práce BOBEK LOCUST
450,-Kč/ hod
manipulační poplatek
100,-Kč/ hod
ostatní práce
125,-Kč/ hod
Odvoz odpadu ze zahrad - dle dohody s OU lze přistavit kontejner na odvoz odpadu ze zahrad.
Všechny ceny jsou bez DPH. Požadavky zasílejte přímo na OÚ Vlčice.

!!! Nabídka zasílání informačních SMS občanům!!!
Stále více občanů využívá tuto službu, ať formou SMS zprávy či e-mailem, aby byli rychle
informovaní např. o náhlých živelných pohromách, o přerušení dodávky elektrické energie či vody, o
změně úředních hodin Obecního úřadu nebo České pošty, termínu svozu nebezpečného odpadu,
očkování psů apod.
Pokud i Vy máte o tuto službu zájem, stačí pouze nahlásit své telefonní číslo či e-mail na
obecním úřadě a budete ihned zařazeni do seznamu příjemců zpráv.
Tato služba obce občanům je BEZPLATNÁ
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Co je nového ve škole
Nový rok je v plném proudu a stejně tak i naše
práce ve škole a školce.
Stále pracujeme v duchu našeho tématického
celoročního projektu „Rok v naší vsi“, kdy se
zabýváme vším, co souvisí s prožíváním čtyř ročních
dob. Nyní je na řadě zima, takže mladší žáci v rámci
tématických hodin zjišťovali, co dělá příroda a také
co dělají zvířátka v zimě.Kromě toho se zabývali i
činnostmi lidí v zimě, sporty, kterými si zpěstřují
zimní čas. Starší žáci se zase zajímali o svátek
Masopust, jak se slaví, s čím je spojován. Všechny
naše informace jsme si pak vzájemně sdělili. Děti si
zase ve školce v týdenním projektu vyzkoušely
různá povolání, dokonce upekli vlastní pečivo a
vyrobili si zeleninový salát. Navštívily zahradnictví
Rejmontových, byly u prasátek pana Machalíka, na
poště, ve škole i obecním úřadě.
Když bylo dost sněhu, užívali jsme si bobování i
stavění sněhuláků a iglú. Také jsme jezdili na zimní
stadion v Trutnově, kde děti ze školy i školky
absolvovaly bruslařský kurz. Nezapomněli jsme ani
na zvířátka v našich lesích a přinesli jsme jim do
krmelce
pochoutky,
aby lépe přežila dlouhou zimu. Ve školní družině jsme si
vyrobili „rampouchy“, což byl tvarohový nanuk a také
„Trdelník“, ten se obzvláště povedl, a proto Vám na něj
dáme recept
V lednu proběhl zápis do prvních tříd. Zapsaly jsme třináct
dětí, což bylo na naši malou vesnici nebývalý počet.
Předškoláci navštívili v den zápisu své kamarády ve škole a
strávili s nimi zajímavý den.
Celý leden byl završen pololetním vysvědčením a
zaslouženými jednodenními prázdninami.

V prvním únorovém týdnu navštívili naši školu
pracovníci České školní inspekce na své pravidelné
kontrole. Práci našich žáků , ale i jejich učitelů
velmi ocenili.V pátek před jarními prázdninami si
děti v družině prodloužily pobyt až do osmi hodin
večer, protože se konala společná party. Všichni si
to velmi užili.
V následujících měsících čeká naši školu náročné
období, kdy proběhne kompletní zateplení celé
budovy a také instalace ústředního vytápění a nové
kotelny. Nebude to jednoduché, ale škola v novém
kabátě bude velkou odměnou.
Chtěli bychom ještě závěrem poděkovat všem,
kteří se přišli podívat na naše vánoční vystoupení a
vytvořili nám úžasné publikum. Byl to moc krásný
večer. Děkujeme také za štědré příspěvky. Díky
vybrané částce mohou děti navštívit oblíbené
Tongo v Hradci Králové a při té příležitosti také
hradeckou hvězdárnu.

Pro bystré hlavičky

Vyberte slovo, které do řádku nepatří
Jaro

Léto

Podzim

Zima

Prosinec

Masopust

Vánoce

Velikonoce

Prázdnini

Dušičky

vítr

vichřice

teplo

vánice

vulkán

21 3

23 9

25 11

21 12

21 6

Modrá

Hnědá

Červená

Barvy

Zelená

Marijana Oravcová, 5.třída

TABULKA – Poradíš si s tím?
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Co Ti vyšlo:___________________________________
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Kačka Vítová, 5.třída

Náš recept
Trdelník
Těsto:
2,5 hrnku polohrubé mouky, 2 vejce, ¼ kostky tuku na pečení,
3 lžíce cukru, 1 hrnek mléka, 1 kostka droždí, skořicový cukr
Postup:
Droždí smícháme se lžící vlažného mléka a trochou cukru a
necháme vzejít kvásek.
Do mísy nasypeme dva a půl
hrnku polohrubé mouky, dva
žloutky,
čtvrt
kostky
rozpuštěného tuku, dvě lžíce moučkového cukru, zbytek mléka a k
tomu kvásek. Vypracujeme měkké těsto, které necháme 30 min.
kynout v teple.
Z těsta vyválíme tenkou placku, nařežeme na proužky a omotáme je
okolo zavařovací sklenice opatřené alobalem.
Tredlník pomažeme zbylým bílkem s trochou mléka a vyválíme je
ve skořicovém cukru.
Trdelník pak upečeme ve vyhřáté troubě na 180 °C zhruba 8 min. A je hotovo!

Dobrou chuť!

Proč máme rádi jaro, léto, podzim i zimu?

JARO MÁM RÁDA, PROTOŽE
SE MI LÍBÍ KYTIČKY.
Baruška Rejmontová,1.třída

LÉTO MÁM RÁD, PROTOŽE SE KOUPEME
S CELOU RODINOU.
Honzík Horký, 2.třída

PODZIM MÁM RÁD, PROTOŽE
MŮŽU TRHAT JABLKA.
Alešek Hrdlička, 1.třída

LÉTO MÁM RÁD,PROTOŽE MŮŽU
BĚHAT.
Vítek Cvrček, 2.třída

ZIMU MÁM RÁDA, PROTOŽE
STAVÍM SNĚHULÁKA.
Zuzka Maissnerová, 1.třída

