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ﬁíjemné proÏití svátkÛ vánoãních.
V novém roce pevné zdraví
a mnoho úspûchÛ pﬁejí zamûstnanci obce
Velké Chvojno, zastupitelstvo obce
a starostka Markéta VaÀáãová

Slovo starostky
VáÏení spoluobãané,
blíÏí se ãas krásn˘ch svátkÛ a za nedlouho po nich i zaãátek nového roku. Je to ãas,
v nûmÏ se obvykle ohlíÏíme zpût za uplynul˘m rokem a rovnûÏ pﬁitom uvaÏujeme
o tom, co asi pﬁinese rok pﬁí‰tí. V kaÏdém
lidském Ïivotû se stﬁídají chvíle radostné
s chvílemi urãitého zklamání ãi smutku.
Vûﬁím, Ïe pro nûkteré z Vás to musel b˘t
tûÏk˘ rok a proto doufám, Ïe pﬁí‰tí rok bude
pro nás rok pln˘ radostí a ‰tûstí. V pﬁí‰tím
roce budeme mít hodnû práce. Bude se budovat multifunkãní hﬁi‰tû, které doufám po-

tû‰í vût‰inu z Vás. Budou se budovat chodníky a doufám, Ïe nám vyjde i dotace na zateplení bytov˘ch domÛ 7 a 13 ve Velkém
Chvojnû. Ráda bych, aby spolek Chvojensko ve spolupráci s obcí pokraãoval v tradici Ukliìme Chvojensko, abychom zde nepotkávali na kaÏdém rohu odpadky, chceme
b˘t pro náv‰tûvníky a projíÏdûjící krásná
obec. Ráda bych Vás informovala, Ïe od listopadu má na‰e po‰ta novou sluÏbu a to
odbûrné místo firmy Geis. A narodily se nám
nové obecní stránky, které budou pﬁehlednûj‰í. V Kulturním domû v Luãním Chvojnû
probíhá rekonstrukce kuchynû a klubovny
v pﬁízemí. Bylo zhotoveno ústﬁední vytápûní,
které souãasnû vytápí pﬁízemí, dámské
i pánské WC a kuchyÀku v 1. patﬁe. V pﬁí‰-

Pﬁí‰tí rok bude znaãnû nároãn˘
Zanedlouho schválí zastupitelstvo obce rozpoãet na rok 2020. Mimo standardních v˘dajÛ, obsahuje i v˘daje na investiãní akce. Obec má schválenou dotaci na multifunkãní hﬁi‰tû, rekonstrukci chodníkÛ. Chceme podat Ïádost o dotaci na zateplení bytov˘ch domÛ. Znamená to, Ïe pﬁedev‰ím ve Velkém Chvojnû bude probíhat ru‰ná stavební ãinnost, coÏ jistû
ovlivní doãasnû pohodlí a klid obyvatel. Obãané jistû vûdí, Ïe v roce 2020 by mûla probûhnout investiãní akce âEZ a to poloÏení kabelového vedení do zemû. Vzhledem k na‰emu projektu chodníkÛ, jsme oslovili âEZ ke koordinaci tûchto dvou akcí, protoÏe pravidla dotace,
která nám byla na rekonstrukci chodníkÛ poskytnuta, jsou neúprosná. Není moÏné, aby se
ná‰ projekt zdrÏel. Posílili jsme oproti minul˘m letÛm i poloÏku na opravu a udrÏování bytov˘ch domÛ. V rozpoãtu je také poloÏka na nákup nemovitostí - zejména pozemkÛ pod chodníky, cestu k âOV. Zpracovává se projektová dokumentace na nové kabiny. Pravdûpodobnû
pﬁí‰tí rok bude rokem pﬁípravy, protoÏe neÏ obdrÏíme patﬁiãná povolení bude to pravdûpodobnû nûjakou chvíli trvat. Pﬁepracovává se projektová dokumentace na sklady za KD Velké
Chvojno tak, aby tam byly vybudovány nikoli sklady, ale sociálky (WC) pro sál. K tomu je
tﬁeba zmûny projektu. Ov‰em stav pÛvodního sociálního zaﬁízení v budovû KD Velké Chvojno je katastrofální a je tﬁeba, pokud chceme kulturní dÛm vyuÏívat, je také rekonstruovat.
Zaﬁadili jsme tuto poloÏku také do rozpoãtu na pﬁí‰tí rok. Budeme se snaÏit v‰e co máme naplánováno zrealizovat.
Jiﬁina Bischoffiová

tím roce spolek Chvojensko bude poﬁádat
pﬁímûstsk˘ tábor ve Velkém Chvojnû. Je
urãen pro dûti pracujících rodiãÛ, na tábor
spolek poÏádal o dotaci z Operaãního programu zamûstnanost. Kulturní komise má
pro Vás pﬁipravené na pﬁí‰tí rok zajímavé
akce tak se rozhodnû nebudete nudit. Tímto
bych chtûla komisi a SPOZ podûkovat za
dosavadní práci pﬁi poﬁádání kulturních
a spoleãensk˘ch akcí a náv‰tûvách na‰ich
seniorÛ.
Do nového roku Vám pﬁeji víc hezãích dní
neÏ tûch hor‰ích, více lásky neÏ nenávisti,
více hojnosti a radosti, neÏ smutku a trápení.
Pevné zdraví a hodnû úspûchu v pracovním i osobním Ïivotû.
Markéta VaÀáãová

Zimní údrÏba komunikací
Zimní údrÏbu komunikací v zimû 20192020 bude provádût se svojí technikou
pan Jan Koﬁínek z Arnultovic. V exponovan˘ch situacích bude pluhovat místní komunikace také obecní traktor.
Prosíme obyvatele o shovívavost
a pochopení, napﬁ. asi není a nikdy nebylo schválností, kdyÏ Vám pluhující
traktor nahrne sníh k vratÛm, je také
tﬁeba myslet pﬁi parkování, Ïe kolem
musí traktor projet.
Na‰í snahou, stejnû tak snahou pana
Koﬁínka bude zajistit sjízdnost místních
komunikací v co nejlep‰ím ãase, ov‰em
pﬁíroda je mocnûj‰í neÏ my a leckdy to
nejde tak, jak bychom si pﬁáli.
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Obnova ‰kolní zahrady
Pﬁíroda je pro v‰echny Ïivé bytosti dÛleÏitá a z tohoto dÛvodu
jsme se v základní ‰kole rozhodli, Ïe se na problematiku zmûn klimatu zamûﬁíme. V následujícím kalendáﬁním roce se základní ‰kola
pﬁihlásí do „V˘zvy ã. 7/2019“ v rámci Národního programu Îivotní
prostﬁedí, kterou vyhlásilo Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí. Cílem
v˘zvy je rozvoj environmentálního vzdûlávání a v˘chovy u dûtí
a ÏákÛ s vy‰‰ím vyuÏíváním kontaktu s pﬁírodním prostﬁedím. Zapojení do v˘zvy podpoﬁila i obec, pro kterou je rozvoj okolí ‰koly dÛleÏit˘ a nabídla pomoc pﬁi realizaci a následné péãi. ·kolní zahrada je
vyuÏívána k v˘uce a k rÛznorod˘m akcím po cel˘ rok, ale její stávající vzhled je jiÏ pro na‰e aktivity nevyhovující.
V rámci realizace bychom rádi seznámili Ïáky i ‰irokou veﬁejnost
s vlivem ãinnosti ãlovûka na pﬁírodu. Na‰ím cílem je pﬁedev‰ím vytvoﬁení technického a didaktického zázemí pro v˘uku a v˘chovu ve
venkovním prostﬁedí. Tohoto cíle chceme dosáhnout v˘sadbou, terénními úpravami a nákupem rÛzného vybavení. Zahrada bude osázena mnoha rozliãn˘mi listnat˘mi stromy, keﬁi a kvûtinami, abychom
pomohli ÏákÛm vytvoﬁit bliÏ‰í vztah k pﬁírodû.
V ãásti zahrady chceme vytvoﬁit arboretum s dal‰ím venkovním
sezením pro Ïáky a uãitele, které bude vyuÏíváno pﬁedev‰ím bûhem
pﬁíznivého poãasí a sluneãních dnÛ. V rámci podpory Ïivotního prostﬁedí máme v plánu upravit stávající podmáãen˘ prostor na jezírko
s mokﬁadem, které bude domovem pro rÛzné druhy ÏivoãichÛ
a rostlin. Tento vodní ekosystém bude z bezpeãnostních dÛvodÛ
oplocen. Dále máme v úmyslu prostor kolem ‰kolního parkovi‰tû

Na ·tûdr˘ veãer pojìme na „pÛlnoãní“
Farnost zve v‰echny na „PÛlnoãní Vánoãní bohosluÏbu“, která se uskuteãní v kostele V‰ech
svat˘ch v Arnultovicích 24. prosince 2019
od 21.30 hodin. V zimních mûsících se budou
konat pravidelné bohosluÏby vÏdy druhou nedûli
v mûsíci od 16.00 hodin v KD Luãní Chvojno
(klubovna). Jedná se o mûsíce leden, únor a bﬁezen. Od dubna se budou konat opût v kostele.

Domácí mazlíãek a jeho „potﬁeby“
Pes pﬁiná‰í nejen radost, ale i starost. Velk˘m problémem je uklízení exkrementÛ. Trávníky a chodníky plné psích v˘kalÛ nám znepﬁíjemÀují procházku po obci ãi cestu do obchodu. Ne v‰ichni po
sv˘ch mazlíãcích uklízí. Je potﬁeba, aby jste se zamysleli nad tím,
proã je správné po sv˘ch mazlíãcích uklízet?! Je potﬁeba si uvûdomit, Ïe pﬁi ‰lápnutí do psího exkrementu si mÛÏeme domu pﬁinést
nejrÛznûj‰í parazity napﬁ. ‰krkavky, coÏ není nic pﬁíjemného. Myslím, Ïe kdyÏ Vá‰ mazlíãek vykoná svou potﬁebu v ob˘váku tak po
nûm také uklidíte. Sbírat hovínka není ostuda. Ostuda je nechat ho
leÏet na chodníku, u pískovi‰tû ãi pﬁed vchodem do ‰koly a ‰kolky.
V ideálním pﬁípadû vÛbec nedovolte, aby pes vykonal potﬁebu na
chodníku. Není problém nauãit ho to hned ve ‰tûnûcím vûku. Veìte
k úklidu po psech i své ratolesti. MoÏná si ﬁíkáte aÈ to uklízí zamûstnanci obce?! Ale kdyÏ si Vá‰ pes uleví pﬁed vchodem u ‰kolky,
ãi pﬁed vchodem u panelového domu, tak tûÏko pﬁibûhne pracovník
obce a hned to po Vás uklidí. Pokud se po svém mazlíãkovi uklízet
nenauãíme, bude obec nucena poﬁídit vysavaã pro úklid psích exkrementÛ, kter˘ není nejlevnûj‰í a v dÛsledku by to znamenalo
zdraÏení poplatku za psa v panelovém domû, coÏ je zbyteãné. Jednodu‰í je po svém mazlíãkovi uklízet.
UPOZORNùNÍ PRO RODIâE
VáÏení rodiãe, ráda bych Vás informovala, Ïe nûkteré dûti
jezdí ve veãerních hodinách na kole mezi vesnicemi bez svûtel. Vybavte je, prosím, reflexními prvky a svûtly, aby se nestalo ne‰tûstí. Dûkuji.

2

promûnit v kvetoucí louku, která bude domovem pro hmyz. Také bychom chtûli upravit prostor pﬁed ‰kolou. V souãasné dobû je kladen
velk˘ dÛraz na proÏitkové vyuãování a z tohoto dÛvodu Ïádáme
o mnoho druhÛ v˘ukov˘ch pomÛcek, které ÏákÛm umoÏní bliÏ‰í kontakt s pﬁírodou a pﬁiblíÏí jim probírané uãivo. Jedná se pﬁedev‰ím
o manipulaãní pomÛcky, které mohou Ïáci pouÏívat sami (napﬁ. lupa,
buzola, badatelsk˘ batoh, kﬁesadlo...). Doufáme, Ïe v následujícím
roce se na‰e vize naplní.
Ve spolupráci s obcí bude zahrada doplnûna o ovocné stromy.
Tereza Hodanova a Jana Dolej‰ová

Kulturní a spoleãenské akce
■ PROSINEC VE CHVOJNù
01. 12. 2019 v 17.30 hod. Rozsvícení vánoãní stromeãku
06. 12. 2019 v 17.00 hod. Sousedsk˘ Mikulá‰
v LuãÀáku
07.12. 2019 v 16.00 hod. Mikulá‰ská nadílka
v KD Velké Chvojno
12. 12. 2019 v 16.00 hod. V˘roba M˘del v b˘valé knihovnû
14. 12. 2019 v 14.00 hod. Zpívání v kostele
28. 12. 2019 v 13.00 hod. Vánoãní turnaj v pinãesu
31. 12. 2019 v 19.00 hod. Silvestrovsk˘ veãer v KD Velké
Chvojno - DJ RADEK + Tombola
■ PLESY VE CHVOJNù
11. 1. 2020 20.00 hod. v KD Velké Chvojnû hraje kapela MANE
15. 2. 2020 20.00 hod. v KD Luãním Chvojnû
hraje kapela TAURUS
■ AKCE VE CHVOJNù V ROCE 2020
15. 2. 2020 Ma‰karní v KD velké Chvojno
07. 3. 2020 MDÎ + zábava v KD Velké Chvojno
11. 4. 2020 Velikonoãní turnaj v pinãesu
Duben 2020 Ukliìme Chvojensko
30. 4. 2020 âarodûjnice ve Velkém Chvojnû u HospÛdky
âarodûjnice v Luãním Chvojnû na plácku
16. 05. 2020 Hasiãská zábava v KD Velké Chvojno
Kvûten 2020 V˘let do Mirákula
06. 06. 2020 Dûtsk˘ den za ‰kolou
12. 06. 2020 Pﬁespávání za ‰kolou
13. 06. 2020 Antonínské slavnosti v Luãním Chvojnû
26. 09. 2020 Setkání SeniorÛ v KD Velké Chvojno
26. 09. 2020 Václavská zábava v KD Velké Chvojno
¤íjen 2020 Slavnosti peãeného ãaje v KD Luãní Chvojno
24. 10. 2020 Brann˘ závod ve Velkém Chvojnû
14. 11. 2020 Dûtsk˘ Halloween v KD Velké Chvojno
01. 12. 2020 Rozsvícení Vánoãního stromeãku
05. 12. 2020 Mikulá‰ská nadílka v KD Velké Chvojno
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Topoly u hﬁi‰tû ve Velkém Chvojnû
Za fotbalov˘m hﬁi‰tûm ve Velkém Chvojnû bude v pﬁí‰tím roce vybudováno multifunkãní hﬁi‰tû. Vzhledem k tomu, Ïe topolová alej,
která se za fotbalov˘m hﬁi‰tûm nachází, byla vysázena pﬁed nûkolika desetiletími (pravdûpodobnû pﬁed 50 lety) je stav nûkter˘ch stromÛ ‰patn˘. Povolení k pokácení topolÛ bylo vystaveno jiÏ na jaﬁe leto‰ního roku, pﬁesto jsme nechali stav topolÛ posoudit certifikovanou arboristkou Mgr. Jitkou Müllerovou, která ve svém posudku
uvádí:
Topoly (Populus nigra ‘Italica’) byly vysázené jako dvouﬁad˘ vûtrolam na okraji fotbalového hﬁi‰tû. V souvislosti s plánovan˘m vyuÏitím sousedního pozemku jako multifunkãního hﬁi‰tû je naplánováno jejich kácení a náhradní v˘sadba.
Topol je rychlerostoucí krátkovûkou dﬁevinou, se ‰patnou kompartmentalizací (schopností hojit rány) a ‰patn˘mi materiálov˘mi
vlastnostmi dﬁeva, tj. s kﬁehk˘m a mûkk˘m dﬁevem. V krajinné a zahradní tvorbû mají pyramidální topoly funkci izolaãní zelenû. DoÏívající topoly je neekonomické o‰etﬁovat ﬁezem, ﬁezné rány jsou totiÏ
rychle napadány dﬁevokazn˘mi houbami. V pﬁípadû zapojeného porostu (dvouﬁadé aleje) doporuãuji celkovou obnovu aleje, nikoliv
v˘bûr havarijních jedincÛ v kombinaci s dosadbou. Stromy zvyklé na
rÛst v zápoji nemají dostateãnû vyvinutá mechanická pletiva k solitérnímu rÛstu, mohlo by docházet ke zlomÛm kosterních vûtví nebo
cel˘ch pﬁe‰tíhlen˘ch kmenÛ. Navíc následné kácení mezi nov˘mi
v˘sadbami (tj. smûrové ãi postupné kácení oproti volnému) je nákladnûj‰í a problematiãtûj‰í.
K náhradní v˘sadbû je pak vhodné vybrat jin˘ taxon. Pﬁi poÏadavku na úzkokorunné vy‰‰í stromy lze pouÏít napﬁ. pyramidální
tvary javoru (napﬁ. Acer platanoides ‘Columnare’), lípy (Tilia platyphylla ‘Fastigiata’ nebo dubu (Quercus robur ‘Fastigiata’).
Topoly budou pokáceny odbornou firmou, která má zku‰enosti.

Pﬁi úklidu pozemku po kácení poãítáme s pomocí ãlenÛ fotbalového klubu i veﬁejnosti. Hezké by bylo, kdyby se ãást kmenÛ dala vyuÏít na dﬁevûné sochy, které by mohly pozemek zkrá‰lit. ZáleÏí
ov‰em na stavu a pouÏitelnosti kmenÛ. V Heﬁmanovû na dûãínsku
pÛsobí ﬁezbáﬁ Jaroslav Hamberger. Jeho sochy zdobí obce na dûãínsku. AÏ budou stromu pokácené, zkonzultujeme s ním, zda pÛjde
ãást vyuÏít. Ukázku práce heﬁmanovského ﬁezbáﬁe vidíte na fotografiích.
Po odklizení dﬁeva budou zlikvidovány i paﬁezy. AÏ bude na pozemku zrealizováno multifunkãní hﬁi‰tû - vysázíme novou álej podle
doporuãení paní Müllerové.
Jiﬁina Bischoffiová

Slavnosti peãeného ãaje v Luãním Chvojnû
Dne 19. 10. 2019 probûhl 2. roãník Slavností peãeného ãaje. Navázali jsme tak na
úspû‰n˘ loÀsk˘ 1. „ãaj“, kter˘ byl spojen˘
s oslavami 100. v˘roãí vzniku âeské republiky. Letos jsme pekli ãaj dﬁíve. Kupodivu
bylo stále je‰tû teplé poãasí. Pﬁedpokládám,
Ïe to byl dÛvod, proã dorazilo o nûco ménû
úãastníkÛ. VzorkÛ bylo v‰ak naopak více.
Do klání o nejlep‰í peãen˘ ãaj se zapojila
i Mateﬁská ‰kolka Velké Chvojno a Základní
‰kola Velké Chvojno.
V prÛbûhu odpoledne mûly dûti moÏnost
vytváﬁet cokoliv pro sebe nejen na podzimní
téma v na‰í dílniãce. Tato aktivita je u nich
velmi oblíbená.
V‰echny vzorky namíchané ve stejném

pomûru byly pﬁedstaveny jak odborné porotû, tak i veﬁejnosti. Náv‰tûvníci velice aktivnû ochutnávali bez ohledu na vûk.

K hodnocení nám v‰em pﬁíjemnû hrál DJ
Kono.
Po seãtení a vyhodnocení v‰ech hlasÛ
z hlasovacích archÛ byly v˘sledky následné.
První místo obhájila loÀská v˘herkynû
a letos dostala od odborné poroty opût nejvy‰‰í poãet hlasÛ, paní Hana Chlumecká.
Od veﬁejnosti získal nejvût‰í poãet hlasÛ
mlad˘ tvÛrce, Franti‰ek Mudra. První tﬁi v˘herci získali krásnou medaili a tematické
ocenûní. V‰ichni úãastníci malou sladkost.
Odpoledne dále pokraãovalo volnou zábavou. Dûkujeme v‰em, kteﬁí se na slavnostech podíleli, pﬁi‰li za námi s ãajem nebo
bez ãaje. Vûﬁíme, Ïe pﬁí‰tí rok bude opût
více vzorkÛ v˘born˘ch peãen˘ch ãajÛ, kdy
s mrazem a plískanicemi za okny budeme
opût v‰ichni ochutnávat a hlavnû se u toho
pﬁíjemnû pobavíme.
Iva Mudrová
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UÏiteãné informace pro obãany obce
OTVÍRACÍ DOBY
Otvírací doba Po‰ta Partner Velké Chvojno
Telefon: 411 198 932
Pondûlí:
7:30 - 12:00 hod.
13:00 - 17:00 hod.
Úter˘:
7:30 - 9:00 hod.
14:00 - 15:00 hod.
Stﬁeda:
7:30 - 12:00 hod.
13:00 - 17:00 hod.
âtvrtek:
7:30 - 11:00 hod.
14:00 - 15:00 hod.
Pátek:
7:30 - 9:00 hod.
14:00 - 15:00 hod.
Od listopadu je zde i sluÏba v˘dejní místo Geis Point
MUDr. Libor Dupal - praktick˘ Lékaﬁ
Telefon: Libouchec: 475 222 444, Velké Chvojno: 411 198 931,
Petrovice: 475 226 170
Pondûlí: 8:00 -12:00 Libouchec
14:00 - 16:00 Velké Chvojno
Úter˘:
8:00 - 12:00 Libouchec
15:00 - 17:00 Libouchec
Stﬁeda: 9:00 - 11:00 Petrovice
15:00 - 18:00 Libouchec
âtvrtek: 8:00 - 11:00 Velké Chvojno 13:00 - 16:00 Libouchec
Pátek
8:00 - 12:00 Libouchec
13:00 - 15:00 Petrovice
MUDr. EvÏen Bûlka - Gynekolog
Libouchec 370, Libouchec 403 35
Telefon: 471 008 695
âtvrtek 8:00 - 11:00
14:00 - 16:00 hod.

Stﬁeda:
âtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Nedûle:

7:00
7:00
7:00
7:00
8:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

-

20:00
20:00
20:00
20:00
19:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

P¤EHLED CEN ZA SVOZ SKO 2020
NÁDOBA
110/120 L
SKO 80 L
SKO 80 L
SKO 110 L
SKO 110 L
SKO 120 L
SKO 120 L
SKO 240 L
SKO 240 L
SKO 660 L
SKO 1100 L

âETNOST
CENA CELKEM S DPH
líst. systém (ks)
67,00
1 x t˘dnû
2 458,00
1 x 14 dní
1 155,00
1 x t˘dnû
2 820,00
1 x 14 dní
1 707,00
1 x t˘dnû
2 820,00
1 x 14 dní
1 707,00
1 x t˘dnû
3 989,00
1 x 14 dní
3 057,00
1 x t˘dnû
10 545,00
1 x t˘dnû
14 115,00

Zmûny nádob a ãetnost v˘vozu hlaste nejpozdûji do 19.12.2019 na
Obecním úﬁadû Velké Chvojno.
Tyto zmûny budou platné od 1.1.2020

T¤IëTE ODPAD - VYPLATÍ SE TO
Obecní úﬁad Velké Chvojno
Telefon/email: 411 198 930, podatelna@obecvelkechvojno.cz
Starosta: Markéta VaÀáãová 723 568 804,
Místostarosta: Bc. Martin BÛÏek 724 209 254
Pondûlí:
8:00 hod. - 11:30 hod. 12:30 hod. - 17:00 hod
Úter˘:
8:00 hod. - 11:30 hod. 12:30 hod. - 15:00 hod
Stﬁeda:
8:00 hod. - 11:30 hod. 12:30 hod. - 17:00 hod
âtvrtek:
8:00 hod. - 11:30 hod. 12:30 hod. - 15:30 hod
Pátek:
8:00 hod. - 12:00 hod.
KaÏd˘ pátek je POKLADNA na OÚ zavﬁená!!!
OBECNÍ KNIHOVNA VELKÉ CHVOJNO
Obecní knihovna Velké Chvojno je umístûna ve víceúãelové budovû
ve Velkém Chvojnû. Podaﬁilo se knihovnu zaregistrovat do národní
sítû knihoven a vytvoﬁit tak pﬁedpoklady pro její dal‰í ãinnost. K dispozici je pro ãtenáﬁe dvakrát v t˘dnu. V knihovnû je moÏnost vyuÏít
i poãítaãe pﬁipojené na internet. Na‰í snahou je umoÏnit obãanÛm
vyuÏívat moderní komunikaãní technologie. PﬁeváÏnû tuto moÏnost
vyuÏívá na‰e mládeÏ.
Provozní doba:
Pondûlí:
14:00 hod. - 17:00 hod.
âtvrtek:
14:00 hod. - 17:00 hod.
HospÛdka
Pondûlí:
Úter˘:
Stﬁeda:
âtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Nedûle:

pod Lipou
Zavﬁeno
16:00 hod.
16:00 hod.
16:00 hod.
15:00 hod.
13:00 hod.
13:00 hod.

Provozní doba:
Duben aÏ ﬁíjen:
Duben aÏ ﬁíjen
Listopad aÏ bﬁezen

pondûlí aÏ ãtvrtek 12.00 - 16.00 hod.
sobota 9.00 - 12.00 hod.
jednou mûsíãnû dle rozpisu
pondûlí aÏ stﬁeda 12.00 - 16.00 hod.

V pﬁípadû potﬁeby, není-li pﬁítomna obsluha volejte telefonní ãísla
733 652 223 nebo 604 964 046
-

22:00
22:00
22:00
23:00
23:00
22:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

SluÏby
Kadeﬁnictví Markéta ·tûmberová, Velké Chvojno 36,
Ústí nad Labem - Objednávky na tel: 733 516 624
Kosmetická SluÏba Jiﬁina PraÏáková objednávky na tel.: 775 259 069
Smí‰ené zboÏí
Pondûlí:
7:00 hod. - 20:00 hod
Úter˘:
7:00 hod. - 20:00 hod.
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Termíny svozu tﬁídûného odpadu od nemovitostí rok 2019
■ Velké Chvojno, Malé Chvojno, Îìár
6.12, 20.12., 27.12.
■ Arnultovice, Luãní Chvojno, Mnichov
13.12. 27.12.
Termíny svozu tﬁídûného odpadu od nemovitostí rok 2020
■ Velké Chvojno, Malé Chvojno, Îìár
3.1, 10.1, 24.1, 7.2, 21.2, 6.3, 20.3, 3.4, 17.4, 30.4, 15.5,
29.5,12.6, 26.6, 10.7, 24.7, 14.8, 28.8, 11.9, 25.9, 9.10, 23.10,
6.11, 20.11, 4.12, 18.12,
■ Arnultovice, Luãní Chvojno, Mnichov
3. 1., 17.1, 31.1, 14.2, 28.2, 13.3, 27.3, 9.4, 24.4, 7, 22.5, 5.6,
19.6, 3.7, 17.7, 31.7, 7.8, 21.8, 4.9, 18.9, 2.10, 16.10, 30.10,
13.11, 27.11, 11.12,

CHVOJENSKÉ NOVINY

4. âTVRTLETÍ 2019

1959 - 2019 60 let Z· Velké Chvojno
Dne 25. 9. 2019 se stala na‰e ‰kola na pár chvil místem setkání
b˘val˘ch i souãasn˘ch ÏákÛ, uãitelÛ a zamûstnancÛ u pﬁíleÏitosti
60. v˘roãí otevﬁení budovy ‰koly. Ve snaze pﬁiblíÏit se vybavením
jedné tﬁídy k roku 1959, byla pﬁipravena malá v˘stava dobov˘ch pomÛcek, nástûnn˘ch tabulí a obrazÛ. Ze zubrnického muzea byla díky
PhDr. F. Ledvinkovi a pracovníkÛm obce pﬁepravena dobová lavice,
druhou nám zapÛjãil pan starosta Telnice, Ing. Doubrava. V prostorách ‰koly byly vystaveny staré uãebnice, knihy, práce ÏákÛ, fotografie a kroniky, u kter˘ch se vzpomínalo na léta strávená v této budovû. Díky p. Hanu‰ovi bylo také moÏné prohlédnout si nûkteré hudební nástroje, na které dûti hrály ve vyhlá‰ené ‰kolní dûtské dechové kapele ,,Chvojanka“. Náv‰tûvníci si mohli pomocí zapÛjãen˘ch per s násadkou vyzkou‰et tzv. krasopis.
Îáci pﬁipravili krátké pásmo básniãek a písniãek, hráli na flétnu,
pﬁednesli i básnû, které sami o ‰kole sloÏili. S pomocí p. uãitelek pﬁipravili dárky, které náv‰tûvníkÛm pﬁedávali. Zájemci se mohli úãastnit avizovaného workshopu, kde jeden z dárkÛ mohli dotváﬁet podle
sv˘ch pﬁedstav.
Závûreãného posezení zamûstnancÛ se úãastnili i první Ïáci
‰koly. Vzhledem k pokroãilému v˘roãí nebylo úãastníkÛ moc, o to srdeãnûj‰í bylo vzájemné setkání, na kterém jsme pﬁivítali i nové pﬁedstavitele Obce Velké Chvojno, p. starostku M. VaÀáãovou a místostarosty: p. J. Bischoffiovou a p. BÛÏka.
Druh˘ den jsme je‰tû jednou spoleãnû zavítali do ,,historické
tﬁídy“, kde si Ïáci pﬁáli strávit ,,aspoÀ jednu vyuãovací hodinu!!“ Po
poãáteãním obrovském nad‰ení, kdy si v‰e chtûli vyzkou‰et, osahat
a snaÏili se napodobit krasopis, se nakonec velice rádi, rychle
a je‰tû s vût‰ím nad‰ením vraceli do tﬁídy s poãítaãi, souãasn˘m vybavením a interaktivní tabulí, kde si o pﬁestávce mohou pou‰tût
hudbu. A do roku 1959 by se rozhodnû vrátit nechtûli.
Uvidíme, co pﬁinese dal‰ích 60 let, jestli díky poãítaãÛm nevymizí
klasické psaní, uãebnice i uãitelé, jak je známe teì. MoÏná uÏ nebudou potﬁeba. TakÏe setkání probûhne on-line?
DRAK Z NÁKUPNÍ TA·KY
V SOBOTU 12. 10. 2019 jsme se v rámci projektu EU zku‰ebnû
se‰li se 4. a 5. roãníkem na DÍLNÁCH, kde jsme chtûli vyzkou‰et,
jak vyrobit draka z nákupní ta‰ky. Návod jsme vyhledali na IT. Ta‰ku

na‰el doma kaÏd˘, pﬁipravili jsme si jen ‰pejle a izolepu. Zájem byl
velk˘ a nejen, Ïe pﬁi‰ly v‰echny dûti, ale pﬁivedly s sebou i kamarády z jiné ‰koly. Podûkování patﬁí paní Matou‰kové, která nám po
celou dobu pomáhala. V‰echny dûti se moc snaÏily, Valent˘na vymyslela je‰tû mal˘ zlep‰ovák na provázku, kter˘m se drak drÏí.
Kdo chtûl, draka si je‰tû domaloval. Pﬁekvapilo nás zaujetí, s kter˘m
dûti draka vyrobily, a protoÏe se udûlalo hezky, po malém obãerstvení jsme draka vyzkou‰eli na ‰kolní zahradû. V˘sledek si prohlédnûte na fotkách. V‰ichni úãastníci byli skvûlí a tak jsme se dohodli, Ïe pﬁí‰tû si vyzkou‰íme pﬁipravit tﬁeba pizzu.
Návod:
https://www.jaksetodela.cz/video/5330/drak-z-nakupni-tasky-jak-sivyrobit-jednoducheho-draka-z-plastikove-tasky
SETKÁNÍ ZA ÚâELEM SEZNÁMENÍ SE S PROFESEMI
PRACOVNÍKÒ Z· S V¯ROBOU âELENKY
Dne 29. 10. 2019 jsme se opût setkali ve ‰kole za úãelem pﬁedstavení rÛzn˘ch profesí, tentokrát jsme ﬁe‰ili, co dûlají jednotliví pracovníci ‰koly a co k tûmto profesím musíme umût. Pﬁi této pﬁíleÏitosti
jsme vyrobili indiánské ãelenky a setkání jsme zakonãili ,,indiánsk˘m tancem“. Nûkteﬁí vyrobili i druhou ãelenku pro svého sourozence nebo kamaráda. I tentokrát jsme se pokusili vym˘‰let pﬁi práci
rÛzné zpÛsoby spojení jednotliv˘ch ãástí a podaﬁilo se i ãelenky
krásnû dozdobit dle vlastních pﬁedstav. V˘sledek mÛÏete vidût na
fotografiích. (Tentokrát se zúãastnilo 8 dûtí + 1 rodiã)
31. 10. 2019 SETKÁNÍ SE STAROSTKOU
V˘padek elektﬁiny dne 31. 10. 2019 jsme vyuÏili k náv‰tûvû obecního úﬁadu, kde nám paní starostka Markéta VaÀáãová trpûlivû odpovídala na dotazy spojené s její prací, plány a s jak˘mi pracovníky
funguje obecní úﬁad. Upﬁesnili jsme si, jak dlouhé je volební období,
kolikrát je moÏné se opakovanû stát starostou a hlavnû, kolik dûtsk˘ch hﬁi‰È a akcí pro dûti plánuje. Skoro v‰echny dûti by sice chtûly b˘t starostou, ale ﬁe‰it pﬁípadné problémy, to uÏ by se jim moc nechtûlo....V závûru dûti p. starostce pﬁislíbily pomoc v tﬁídûní odpadÛ
a v udrÏování ãistoty kolem sebe.
NÁV·TùVA PO·TY
stﬁedu 6. 11. 2019 jsme se zúãastnili exkurze na místní po‰tû,
abychom se dozvûdûli nûco víc o práci pﬁepáÏkové pracovnice
po‰ty a o tom, co v‰echno na po‰tû mÛÏeme vyﬁídit a zaplatit. Dûkujeme paní Hedvice Ke‰nerové, která si pro nás pﬁipravila informace a obrázky z historie po‰t, vyprávûla nám, co v‰echno na po‰tû
dûlá a trpûlivû odpovídala na v‰eteãné dotazy ÏákÛ od prvního aÏ do
pátého roãníku. Dûtem se práce na po‰tû zalíbila, takÏe mÛÏeme

(Pokraãování na následující stranû)
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DOTACE EU
Díky dotaci EU ,,Podpora vzdûlávání v Z· Velké Chvojno II“ jsme
mohli poﬁídit tablety a notebooky, které vyuÏíváme od záﬁí jak pﬁi
v˘uce, tak i ve ‰kolní druÏinû pﬁi pﬁípravû na vyuãování.
PouÏívání obojího nejen zpestﬁuje v˘uku jednotliv˘ch pﬁedmûtÛ,
ale umoÏÀuje ÏákÛm ve vût‰í míﬁe vyuÏívat stávající i nov˘ v˘ukov˘
SW, zpﬁístupÀuje ÏákÛm zajímavûj‰í formou uãivo, uãitelé také s jejich pomocí mohou lépe reagovat na individuální potﬁeby ÏákÛ.
V hodinách jsme se pﬁesvûdãili, Ïe pouÏívání v˘ukového SW je
pro Ïáky velkou motivací a doufáme, Ïe si Ïáci tímto zpÛsobem lépe
procviãí a upevní potﬁebné znalosti.
Kromû uvedeného jsme se v rámci dotace zamûﬁili na douãování
ÏákÛ, pomáhá nám pﬁi tom ‰kolní asistent, pﬁeváÏnû formou ukázek
rÛzn˘ch profesí s podporou kariérového poradenství se prakticky zamûﬁujeme na to, co by mohli Ïáci v budoucnu dûlat. Ve ·D jsme pro
tento rok zﬁídili ãtenáﬁské dílny, kde si dûti rozvíjí své ãtenáﬁské dovednosti, ãekají nás je‰tû projektové dny ve ‰kole i mimo ‰kolu a
mnoho dal‰ích akci.

oãekávat, Ïe nûkteré z nich (po ukonãení potﬁebného vzdûlání) v
ﬁadách pracovníkÛ po‰ty urãitû v budoucnu najdeme. Za hezky pﬁipravené dotazy byly dûti odmûnûny p. Ke‰nerovou ,,po‰tovním“
bonbónkem.
Cestou zpût jsme se je‰tû zastavili podívat na telátka a kraviãky v
místním teletníku, ale z dÛvodu ,,mokrého“ poãasí jsme jen nakoukli a na kraviãky se pÛjdeme podívat je‰tû jednou, aÏ bude poãasí
pﬁíznivûj‰í.
PIZZA VE ·KOLE - V sobotu 16. 11. 2019 jsme ‰kolní jídelnu pﬁetvoﬁili na malou pizzerii, kde si mohl kaÏd˘ upéct pizzu podle sv˘ch pﬁedstav a chuti. Této akci v‰ak pﬁedcházela peãlivá pﬁíprava receptu a ingrediencí. Zatímco hlavní suroviny se poﬁizovaly spoleãnû, obloÏení si
pﬁipravil kaÏd˘ sám. Tûsto jsme rozdûlili na ãásti, z které si kaÏd˘ sám roztáhl nebo vyválel tenkou pizzu, potﬁel rajãatovou smûsí a dle chuti
na pizzu naloÏil, co má rád - ‰unku, salám, s˘ry, zeleninu aj. Chvíli jsme ãekali, neÏ se upeãe, a pak nás ãekala vynikající pizza.
Kromû toho, Ïe jsme si vyzkou‰eli, Ïe pﬁipravit pizzu není aÏ tak tûÏké, zjistili jsme, Ïe v‰echno po sobû musíme poﬁádnû uklidit a um˘t,
ale také to, Ïe vlastní pizza chutná nejlíp...
A kdo se zúãastnil? Kromû ‰kolních dûtí a jejich maminek, také sourozenci v celkovém poãtu 15. A protoÏe se tûsto povedlo, netrhalo se
a mûlo v‰e potﬁebné, na‰li se i tací, co se pustili do „toãení a házení“, pﬁi kterém se pizza krásnû roztahovala a ztenãovala.
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Zpráviãky z mateﬁské ‰koliãky
Není to tak dlouho, co nám zaãal ‰kolní rok a ony uÏ jsou za dveﬁmi Vánoce. Leto‰ní ‰kolní rok jsme zahájili opût v plném poãtu dvaceti sedmi dûtí, o které peãují tﬁi pedagogické pracovnice a jedna
provozní zamûstnankynû.
V záﬁí jsme se snaÏili zadaptovat, vzájemnû si porozumût, respektovat se, seznámit se s pravidly, zvyky, rituály... To v‰e proto, aby
nám bylo spolu pûknû a pﬁíjemnû.
Mûsíc ﬁíjen byl krásnû barevn˘ a my jsme si uÏívali hry a ãinnosti
s dary pﬁírody. „Bramborov˘ t˘den“ - nosili jsme do ‰kolky brambory
rÛzn˘ch tvarÛ a velikostí, od maliãk˘ch jako kuliãky, aÏ po veliké obr
brambory. Tﬁídili jsme je, porovnávali jejich velikosti a váÏili je, abychom zjistili, kter˘ brambor je nejtûÏ‰í, atd. Nakonec jsme si z brambor vytvoﬁili tiskátka a udûlali pytle plné brambor. Pytle s bramborami s námi dûlali i kamarádi, kteﬁí uÏ jsou letos prvÀáãci. Pﬁi‰li s paní
uãitelkou Petru‰kou za námi do ‰kolky a zÛstali s námi skoro celé
dopoledne. Bylo to moc fajn.
„Jableãn˘ t˘den“ - nosili jsme do ‰kolky jablka rÛzn˘ch barev a ve-

likostí, ty jsme pak tﬁídili a váÏili na staﬁiãké miskové váze. Z jablíãek
jsme su‰ili kﬁíÏaly a kaÏd˘ jsme si upekli svÛj vlastní mal˘ ‰trÛdlíãek...mÀam, mÀam...moc se nám povedly.
Na slavnosti peãeného ãaje, které se opût konaly v Luãním Chvojnû, jsme také upekli ãaj a dvû sklenice poslali do soutûÏe. Sice jsme
nezvítûzili, ale mûli jsme dobr˘ pocit z pûkné voÀavé práce.
Nosili jsme si do ‰kolky ka‰tany, Ïaludy, ‰ípky, lískové i vla‰ské
oﬁí‰ky a hráli jsme si s nimi - tﬁídili je, sestavovali obrázky, poãítali,
tvoﬁili z nich atd.
Do ‰kolky za námi pﬁijela paní Lenka s kytarou a loutkovou pohádkou s písniãkami a také jsme se vánoãnû fotografovali. Na zaãátku listopadu jsme pﬁi‰li do ‰kolky v kost˘mech duchÛ, stra‰idel,
ãarodûjnic...a uÏili jsme si „Den duchÛ a stra‰idel“...a byli jsme
v Pampalánii - v herním centru, kde jsme celé dopoledne ﬁádili...
Nyní uÏ trénujeme básniãky a písniãky, abychom vás potû‰ili
sv˘m vánoãním vystoupením v kostele v Arnultovicích, tû‰íme se na
mikulá‰skou estrádu s ãertíkem a úplnû nejvíc na JeÏí‰ka.
Pﬁejeme vám, aÈ je ãas adventní poklidn˘, provonûn˘ cukrovím
a perníãky a ãas vánoãní pln˘ lásky a ‰tûstí.
Paní uãitelky, kluci a holãiãky z mateﬁské ‰koliãky.

Pﬁímûstské tábory Chvojensko
O letních ‰kolních prázdninách v prostorách Základní ‰koly Velké Chvojno bude
spolek Chvojensko, z.s. poﬁádat pﬁímûstské
tábory pro dûti zamûstnan˘ch rodiãÛ.
Tábory budou financovány z dotace v
rámci V˘zvy MAS Labské skály - OPZ Podpora péãe o dûti zamûstnan˘ch rodiãÛ.

V. Na v˘daje, které nejsou dotací podpoﬁeny
pﬁispûje Obec Velké Chvojno Pﬁímûstské
tábory pro dûti od 3 do 15ti let budou probíhat od pondûlí do pátku od 7 do 17 hodin v
termínech 20.7.-24.7. 2020, 27.7.-31.7.
2020 a 3. 8. - 7.8. 2020.
Úãastnick˘ poplatek rodiãÛ, ze kterého

bude hrazena strava dûtí je stanoven ve
v˘‰i 500 Kã za dítû na jeden t˘den. V tuto
dobu informujeme o termínech konání pﬁímûstsk˘ch táborÛ, aby si rodiãe, kteﬁí mají
zájem své dûti na pﬁímûstské tábory pﬁihlásit mohly naplánovat rodinné dovolené.
Dal‰í podrobnûj‰í informace budou zveﬁejnûny v dal‰ím vydání Chvojensk˘ch
novin.

Fotbal ve Velké Chvojnû 2019
BlíÏí se konec roku a my uÏ máme sezónu zdárnû za sebou. Skonãili jsme desátí
v tabulce coÏ si myslím, Ïe je úspûch. Poslední zápas této sezony jsme vyhráli v Ne‰tûmicích se stavem 5:4. Letos k nám nastoupili tﬁi noví hráãi. Martin Revaj k nám
pﬁestoupil ze Sulejovic, David Vanãura
a Jakub Rychtáﬁ z Dubic. Na‰im nejlep‰ím
stﬁelcem po pÛl sezony se stal Pavel Gráf
s krásn˘mi 13-ti góly.
Rádi bychom podûkovali za pomoc v‰em,
co pomáhají pﬁi pﬁípravû na domácí fotbalové zápasy, nejvíce pak panu Jaroslavu Fílovi, Jiﬁímu âepelákovi a Jiﬁímu Rychlému.
V neposlední ﬁadû i b˘val˘m hráãÛm a fanou‰kÛm za dosavadní podporu. Bez Vás

bychom to nedokázali. Va‰e úãast na fotbalov˘ch zápasech je pro nás dÛleÏitá a vÏdy
nás velmi potû‰í.
A nyní trochu i o tûch nejmen‰ích. Na‰i
malí Ïáãci pod vedením trenérÛ Jiﬁího Limra
a Petra Krále byli také letos úspû‰ní. Vût‰ina jejich zápasÛ byla v˘herní. Nyní hrají za
star‰í pﬁípravku a pﬁí‰tí rok zaãínají hrát za
mlad‰í Ïáky. Doufáme, Ïe i tam se jim bude
dobﬁe daﬁit, tak jako doposud.
Pﬁejeme Vám v‰em krásné svátky Vánoãní a tû‰íme se, Ïe si s námi i v pﬁí‰tím
roce uÏijete co nejvíce stﬁelen˘ch gólÛ do
brány na‰ich soupeﬁÛ.
Za FKA Velké Chvojno,
Martin Bílek
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UPOZORNùNÍ PRO OBâANY:
19.12. 2012 od 14:00 hod. do 17:00 hod.
bude ve sbûrném dvoﬁe v˘dej kaprÛ
pro vesnici Luãní Chvojno a Mnichov.

·Èastné a veselé Vánoce
• VloÏte do penûÏenky pár ‰upin ze ‰tûdroveãerního kapra.
(Po cel˘ pﬁí‰tí rok se budou ve va‰í penûÏence drÏet peníze.)
• Pﬁed usednutím ke ‰tûdroveãernímu
stolu ‰lápnûte bosou nohou na Ïeleznou
sekeru, poloÏenou ke stolu.
(Po cel˘ pﬁí‰tí rok vás nebudou bolet nohy.)
• Rozkrojte napﬁíã jablko.
(Bude-li mít pﬁekrojen˘ jádﬁinec podobu
hvûzdiãky, budete se po cel˘ pﬁí‰tí rok tû‰it
pevnému zdraví.
• Rozlousknûte vla‰sk˘ oﬁech.
(Objevíte-li zdravé jádro, ãeká vás v pﬁí‰tím
roce pohoda a zdraví.)
• Dejte hlavû rodiny vla‰sk˘ oﬁech k rozlousknutí o desku stolu pouze prostﬁedním prstem.
(Chcete-li napomoci osudu, vyberte oﬁech
co nejtenãí, nejlépe papírák. Podaﬁí-li se
totiÏ oﬁech rozlousknout, bude v domácnosti po cel˘ pﬁí‰tí rok panovat shoda a svornost, opak znaãí sváry a hádky.
• AÏ se v bytû rozsvítí první ‰tûdroveãerní svûtlo, rozhlédnûte se po stûnách po
svém stínu.

(Zjistíte-li, Ïe vá‰ stín má hlavu, je v‰e vpoﬁádku. Bude-li hlava chybût, odejdete do
roka z domu).
• Po ‰tûdroveãerní veãeﬁi hoìte za sebe
pﬁes hlavu stﬁevíc a podívejte se, kam po
dopadu smûﬁuje jeho ‰piãka.
(Smûﬁuje-li ‰piãka stﬁevíce ke dveﬁím, do
roka odejdete z domu).
• PodrÏte se po ‰tûdroveãerní veãeﬁi
kliky dveﬁí a podívejte se na stolující.
(Spatﬁíte-li nûkterého bez hlavy, je mu souzeno do roka zemﬁít).
• Pﬁed zahájením ‰tûdroveãerní veãeﬁe
snûzte v‰ichni kousíãek chleba s medem
a strouÏkem ãesneku.
(Zaruãuje vám to, Ïe se do roka a do dne
v‰ichni ve zdraví sejdete).
• Jste-li svobodná dívka, oloupejte krouÏivû jablko, aÏ ze slupky vytvoﬁíte dlouh˘
pás, tím pak zatoãte tﬁikrát nad hlavou a
odhoìte jej.
(Písmeno, kterému se odhozená slupka
bude po dopadu nejvíce podobat, znaãí zaãáteãní písmeno toho, koho dostane za
muÏe).
• Rozdûlte oloupané jablko na tolik dílÛ,
kolik je stolovníkÛ u stolu a spoleãnû
snûzte. KaÏd˘ jeden dílek.

(Kdybyste v pﬁí‰tím roce zabloudili,najdete
snadno cestu domÛ. Staãí vzpomenout si, s
k˘m jste jablko jedli).
• Vezmûte dvanáct jadérek z rozkrojeného jablka a dejte do misky s vodou.
(Kolik jich vyplave na hladinu, tolik bude v
pﬁí‰tím roce such˘ch mûsícÛ).
• NezapomeÀte pﬁi ‰tûdroveãerní veãeﬁi
zkonzumovat porci ãerného kuby.
(Kdo se na ·tûdr˘ veãer nají kuby z krup a
hub, bude cel˘ pﬁí‰tí rok ãipern˘ a zdrav˘).
• Po ‰tûdroveãerní veãeﬁi vyjdûte ven
pﬁed dÛm a poﬁádnû tam zapráskejte
biãem.
(OdeÏenete tak od sebe v‰echny zlé mocnosti).
• Jste-li mládenec, podívejte se po setmûní na ‰tûdroveãerní oblohu.
(Z které stranû oblohy spatﬁíte první hvûzdu,
tak z té strany bude va‰e nevûsta).
• Jste-li panna, zaklepejte po veãeﬁi na
dvíﬁka kurníku.
(Ozve-li se na zaklepání slepice, zÛstanete
je‰tû cel˘ pﬁí‰tí rok pannou, ozve-li se kohout, pﬁijdete o vûneãek).
• Poraìte dûtem, aby se na ·tûdr˘ den
postily.
(Na ·tûdr˘ veãer uvidí na stûnû zlaté prasátko).
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