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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní předvánoční čas je trochu
jiný než minulé roky, ale i
tentokrát doufám, že Vám tento čas
zpříjemníme Dolckým občasníkem.
Celý letošní rok byl trochu jiný.
Díky COVIDU-19 jsme se tak často
nepotkávali na kulturních, sportovních, dokonce ani soukromých
akcích, ale v příznivějších
meziobdobích se nám alespoň nějaké
akce podařilo zorganizovat. V
lednu se konal hasičský bál, v
únoru maškarní bál pro naše děti,
ale setkání seniorů už jsme
bohužel byli nuceni zrušit.

rodičů štamprličku na cestu. Po
tomto náročném večeru šly děti
klidně spát, a co udělali pekelníci, se dozvíte v článku uvnitř
občasníku.
V průběhu celého roku jsme pokračovali v činnostech vedoucích k
vybudování kanalizace. Kvůli
příliš vysoké původní ceně jsme
začátkem roku požádali o změnu
projektu, v květnu jsme podali
žádost o dotaci z Programu 129300
Ministerstva zemědělství a v
prosinci jsme provedli výběr
zhotovitele. Aktuálně provádíme
výběrová řízení na poskytovatele

Samozřejmě v tehdejší době to bylo
správné rozhodnutí, protože nikdo
z nás nechtěl riskovat zdraví
našich seniorů. V dubnu jsme
společnými silami postavili máj a
v měsíci červnu si užili děti i
dospělí tradiční dolckou pouť, a
to i s večerní zábavou. Pak už k
nám přišlo horké léto, které jsme
završili srpnovým hasičským
Pohárem starosty. Tradiční Drakiáda se bohužel také nekonala, ale
čerti, andělé i Mikuláš naši
vesnici navštívili. Vesnicí se
ozývalo hlasité čertí povykování a
hlahol. Andělé i Mikuláš měli co
dělat, aby čerty uhlídali. Děti, i
když lehce nervózní a bojácní, se
i letos na tuhle návštěvu moc
těšily. Za písničku nebo básničku
dostaly děti nadílku dobrot a
čerti, andělé i Mikuláš dostali od

úvěru, technický dozor stavby a
koordinátora BOZP. Podepsané
smlouvy se zhotovitelem, poskytovatelem úvěru, technickým dozorem
a koordinátorem BOZP jsou nutné
dokumenty, mimo jiných, pro druhé
kolo dotační žádosti, které musíme
dodat nejpozději 31. 3. 2021.
V listopadu a prosinci proběhla
elektronická soutěž na zhotovitele
ČOV a kanalizace v naší obci. Do
soutěže se přihlásilo celkem 9
společností. Po kontrole nabídek,
zda jsou v souladu se zadávací
dokumentací, byla jako zhotovitel
stavby vybrána společnost Berdych
plus spol. s r. o., která nabídla
nejnižší cenu, a to 40 815 945,11
Kč včetně DPH. Tato cena je o cca
9 mil. Kč nižší než projektová
cena. Teď poběží lhůta pro podání
případných námitek účastníků

výběrového řízení. Pokud vše půjde
bez problémů, mohli bychom mít do
poloviny ledna podepsanou smlouvu
se zhotovitelem. Začátek stavby
závisí na tom, zda nám bude
přidělena dotace. Pokud vše půjde
dobře, předpokládáme, že bychom
mohli začít stavět na přelomu
března a dubna.
Plány na výstavbu vodovodu či
alespoň hlavního řadu společně s
kanalizací ztroskotaly na průtazích s nabídkou na přepracování
projektu, kdy nám společnost
Kanalizace a vodovody Starý
Plzenec po téměř půlroce sdělila,
že se musí udělat projekt nový a
ten bychom již nestihli připravit
s ohledem na aktuální vytíženost
projektantů a délku řízení na
úřadech. Vzhledem k problémům s
vodou v naší obci však nechceme
tento projekt nechat být, nabízí
se i možnost společné výstavby s
Horšicemi. Ale pro realizaci,
respektive výši možné dotace či
výši stočného, je důležité, kolik
domácností se připojí a bude vodu
odebírat. Proto jsme se rozhodli
pro průzkum mezi Vámi občany a
začátkem příštího roku dostanete
do svých poštovních schránek
anketní lístek, pravděpodobně jen
se dvěma otázkami, na které bychom
potřebovali znát Vaši závaznou
odpověď. Prosíme Vás všechny,
abyste k této anketě přistoupili
zodpovědně a zodpovězené anketní
lístky nám vrátili. O přesném
způsobu navrácení anketních lístků
Vás budeme informovat.
Ale teď se těšme na Vánoce.
Ozdobený vánoční strom u obecního
úřadu opět září do dáli a i to nám
připomíná, že brzy zažijeme snad
trochu „normální“ vánoční svátky s
rodinou.
A co nás čeká v novém roce 2021?
Zahájení výstavby kanalizace a
hasičské zbrojnice a snad i
spousty vydařených kulturních a
sportovních akcí bez omezení.
Závěrem Vám všem přeji klidné a
pohodové prožití vánočních svátků,
bohatého ježíška a do nového roku
hlavně hodně zdraví. Snad bude rok
2021 o něco lepší a klidnější než
rok, který nám právě končí.
Míra Mráz, starosta obce
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Informace ze zápisu
12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce konaného dne 18.12.2020

Zasedání
Zastupitelstva
obce Dolce bylo zahájeno v
19 00 hod. starostou obce
panem Miroslavem Mrázem.
V úvodu starosta omluvil
Josefa Staňka, který se z
důvodu dlouhodobé pracovní
neschopnosti nemohl zasedání
zúčastnit. I v počtu 4 osob
by lo
za s ed án í
us ná še ní
schopné, protože byla přítomna nadpoloviční většina
členů zastupitelstva.Ve své
zprávě starosta informoval,
že aktuálně pracujeme na
doplnění dokumentů pro druhé
kolo žádosti o dotaci pro
výstavbu ČOV a kanalizace.
Výstavba vodovodu společně s
kanalizací
ztroskotala
na
průtazích
s
nabídkou
na
úpravu projektu společností
Kanalizace a Vodovody Starý
Plzenec, která nám nakonec
sdělila, že by se musel
udělat projekt nový, a že by
to
se
všemi
povoleními
trvalo rok. Myšlenku vodovodu nezavrhujeme, ale budeme
se jím dále zabývat pouze v
případě zájmu od občanů.
Starosta
oznámil,
že
v
pr ůb ěh u
le dn a
do st an ou
občané do svých poštovních
schránek anketní lístky na
téma připojení či nepřipojení se k případnému vodovodu.V
příštím
roce
bude
stěžejním projektem výstavba
kanalizace,
dále
bychom
chtěli začít s výstavbou
hasičské zbrojnice a opravit
oplocení
na
víceúčelovém
hřišti.Z
nedávných
akcí
zm ín il
s ta ro st a
če rt y,
jejichž
představitelům
po dě ko va l ,
že
př is pě li

nadaci Dobrý anděl. Dále
poděkoval všem, kteří se
podíleli na zajištění a
výzdobě vánočního stromečku
a poděkování patřilo rovněž
těm, kteří se podíleli na
opravě hasičské cisterny,
která
na
základě
této
opravy a údržby prošla STK.
Všichni to činili ve svém
volném čase bez nároku na
honorář. Předseda finančního
výboru
Ivo
Chudáček
informoval
o
hospodaření
obce k 30. 11. 2020, kdy
jsme z plánovaného schodku
schodku -3 284 600 Kč
skončili v přebytku 1 728
653,03 Kč. Bylo to způsobeno tím, že jsme neuskutečnili plánované investice,
které
se
přesunují
do
příštího roku.
Dále Ivo Chudáček informoval o provedených rozpočtových opatřeních č. 4/2020 a
5/2020. Zastupitelstvo obce
schválilo smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění
stavby
č.
IV-12-0016971
(Dolce, PJ, parc. č. 304/3NN);
smlouvu s městem
Přeštice, IČ 00257125 o
finanční spoluúčasti obce
na úhradě nákladů pečovatelské služby;
veřejnoprávní smlouvu o přenosu
příslušnosti k projednávání
přestupků s městem Přeštice, IČ 00257125; zřízení
inventarizačních komisí k
provedení
inventarizace
majetku obce a majetku SDH
k 31.12.2020 ve složení
předsedkyně Alena Duchková,
členové Bc. Markéta Jeslín-

ková, David Stieber, Pavel
Čech, Lenka Szikszayová za
obec a členové Josef Staněk, Pavel Šiling st. a
Pavlína Holá za SDH; rozpočet obce Dolce na rok 2021
jako schodkový; střednědobý
výhled rozpočtu na roky
2022 – 2023; obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o
poplatku
za
komunální
odpad;
strategický
plán
rozvoje obce na období 2021
– 2025; vyloučilo v souladu s § 48 odst. 3 zákona
134/2016 Sb, o zadávání
veřejných
zakázek,
firmu
Silnice Nepomuk s.r.o., IČ
26342812
a
firmu
BAK,
stavební společnost a.s.,
IČ 28402758 ze zadávacího
řízení;
schválilo firmu
Berdych plus spol. s r.o.,
IČ 26373611 jako zhotovitele stavby ČOV a kanalizace
v
obci
Dolce;
pověřilo
starostu obce Dolce Miroslava
Mráze
k
uzavření
smlouvy s firmou Berdych
plus
spol.
s
r.o.,
IČ
26373611
na
zhotovení
stavby ČOV a kanalizace v
obci Dolce za vysoutěženou
cenu 40 815 945,11 Kč vč.
DPH. Podrobnější informace
ze zasedání i z průběhu
výběrového řízení zhotovitele najdete v oficiálním
zápisu
zastupitelstva,
popř. informace k výběrovému řízení jsou i na Profilu
zadavatele na našich obecních webových stránkách.

Alena Duchková
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Jak se z čertů stali andělé
Epidemie koronaviru, která
tolik poznamenala letošní
rok,
překazila plány i
čertům, kteří se k nám, po
loňské úspěšné premiéře s
peklem, opět chystali.
Lucifer prohlásil, že nebude
riskovat
zavlečení
nějaké
pozemské nákazy do pekla a
vymyslel
přímo
ďábelský
plán. Domluvil se s několika
štamgasty z místního hostince, zda by je za menší
úplatu nezastoupili. Samozřejmě, že počítal s tím, že

je později o peníze obere v
mariáši. Slovo dalo slovo a
náhradní čerti vč. Mikuláše
a andělů, které by nikdo
nerozeznal od těch pravých,
prošli
5.
prosince
naší
vesnicí i Štíhlovem a nevynechali jedinou chalupu, kde
bylo nějaké dítě. Čerti měli
zapůjčenou knihu hříchů od
samotného
Lucifera,
takže
jim žádný zlobivec neunikl.
Ještě štěstí, že letos byly
pekelné brány i pro ty
největší
hříšníky
kvůli
zmiňované epidemii koronaviru zavřené, jinak nevím,
nevím, jestli by nám všechny

děti zůstaly! A jak to bylo
s těmi anděly? Náhradní
čerti neskončili s penězi v
hostinci, jak předpokládal
Lucifer, ale věnovali je
spolu s penězi z minulého
roku, kdy dostali rovněž
odměnu za pomoc při výstavbě pekla, na konto nadace
DOBRÝ ANDĚL. Jedná se o
nadaci, která pomáhá rodinám s dětmi v tíživé situaci, kde otec, matka nebo
d ít ě
j s ou
on k o l og i c ky
nemocní
nebo
dítě
trpí
jiným závažným
a
dlouhodobým
onemocněním.
Pro zajímavost,
na
Slovensku
tuto organizaci
v
roce
2006
založil bývalý
s l o v e n s k ý
p r e z i d e n t
Andrej
Kiska.
Od našich čertů
přibylo na účet
nadace 8350 Kč.
Jsme
velice
rádi, že máme v
naší obci takto
smýšlející
a
hlavně konající omladinu a
snad bude tento čin příkladem i pro nás ostatní,
abychom, můžeme-li, přispěli těm, kdo takové štěstí
nemají. Dobrými anděly se
stali Pavel Nový, Zdeněk
Nový nejml. Pavel Paluch
ml.,
Kuba
Paluch,
Teru
Bultasová, Kamila Stulíková, Pavlína Holá, Ondřej
Motlík, Tereza Lorencová,
Štěpánka Jeslínková a Marie
Sára Havlíčková. Jsme na
Vás pyšní!

Místní hasiči
srdečně zvou všechny
příznivce lehké turistiky na

7. ročník turistického výšlapu,
který se, pokud to epidemiologická situace
dovolí, uskuteční

v sobotu 9. 1. 2020.
Trasa výšlapu: Plevňov – sv. Trojice – sv.
Vojtěch (opékání buřtů) – Příchovice –
Radkovice – Vitouň – Jindřín – Dolce.

Sraz v 9:00 hod. před OÚ.

Naši jubilanti
V prosinci oslavili:

Václav Havlíček 80 let
Bohumila Majerová 87 let
B L A H O P ŘE J EM E

Alena Duchková
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Nové ceníky za
komunální a
separovaný odpad
Od 1. ledna 2021 navyšují
Západočeské komunální služby
ceny za odvoz a odstranění
směsného komunálního odpadu o
3,3 %. Z tohoto důvodu došlo
ke změně obecní vyhlášky č.
4/2019, o poplatku za komunální odpad.

Aktuální ceny naleznete jak v
nové vyhlášce č. 3/2020, tak v
níže uvedeném ceníku. S ohledem na skutečnost, že dosud
nevešel v platnost připravovaný zákon o odpadech, nebylo do
kalkulace cen na rok 2021
zahrnuto navýšení skládkovacího poplatku. Tato změna bude
do ceny promítnuta ve chvíli,
kdy bude stanoven datum, kdy
vejde nový zákon o odpadech v
platnost.
Co se týká svozů během vánočních svátků. Týdenní a měsíční

svozy nebudou nijak dotčeny.
Svozy 1x za 14 dní budou mít
poslední svoz v roce 2020 v
52. týdnu, tzn. u nás 25. 12.
Jelikož přelom roku vychází
na 2 liché týdny za sebou a u
nás se sváží v sudé týdny,
vychází další svoz až na 2.
týden 2021. Tuto časovou
mezeru
budou
Západočeské
komunální služby kompenzovat
vývozem pytlů, které občané
umístí navíc ke své popelnici
v daném 2. týdnu 2021.

Ceník služeb odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu od 1.1.2021
Cena služby
(Kč bez DPH)

Cena služby
(Kč vč. 15% DPH)

1 x týdně (52)

2 450

2 818

Kombinovaný (40)
1 x 14 dní (26)
1 x měsíc (12)
1 x týdně (52)
Kombinovaný (40)
1 x 14 dní (26)
1 x měsíc (12)
1 x týdně (52)
1 x 14 dní (26)
1 x týdně (52)
1 x 14 dní (26)

2 087
1 629
909
4 612
3 853
2 918
1 580
13 641
7 809
14 911
8 646

2 400
1 873
1 045
5 304
4 431
3 356
1 817
15 687
8 930
17 148
9 943

Typ a objem nádoby

Četnost svozů ročně

Popelnice
110, 120 1

Popelnice 240 1

Kontejner 660 1
Kontejner 1100 1

Výše uvedené ceny jsou stanoveny při vynášce nádoby na vzdálenost do 10 m.
Cena za pronájem nádoby:
80, 110, 120 l + 155 Kč/rok bez 21% DPH
240 1 + 247 Kč/rok bez 21% DPH
660, 1100 l +1133 Kč/rok bez 21% DPH
(na pronajaté nádoby zajišťujeme údržbu a servis)

Pytlový svoz:
86,09 Kč/ks bez 15% DPH 99 Kč/ks vč. DPH
plastový pytel objemu 110 l označený logem společnosti
(cena včetně pytle, svozu a skládkovného)
Jednorázový odvoz

Informativní ceník svozu a využití separovaných odpadů od 1.1.2021
(nehradí občané, ale obec)

Typ a objem nádoby

Druh odpadu

PAPÍR

Cena jednoho
Recykl.
Cena včetně CENA CELKEM
svozu v Kč poplatek v Kč
15% DPH v Kč
včetně DPH
bez DPH
bez DPH

189

směs

Kontejner o objemu 1100 l
s horním výsypem

PLAST

56
189

směs
SKLO
směs

217,35
64,4
217,35
60

231

69
265,65

0

0

Pronájem nádob/rok: kontejner 1100 1 130 Kč/měsíc + DPH 21% = 157 Kč/měsíc včetně DPH

282
286
266
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Poděkování

Velmi děkuji Karolínce Čechové za
její mandalu.
Udělala mi velikou radost, bohužel
však jako jediná. Škoda, že Vás
nebylo víc, měla jsem s případnými
výtvory jisté plány. Ale plány jsou
holt od toho, aby se měnily. Tak
třeba příště.
Alena Duchková

Škola osiřela
Opět
přišla
ta
doba,
kterou si mnozí z nás uvědomovali, ale nechtěli připustit, že se každého z nás
může znovu dotknout.
Ve středu 14. 10. 2020 se
znovu zavřely všechny školy
1. stupně ZŠ. Na toto opatření jsme se od září průběžně připravovali, ale doufali, že se tomu ubráníme.
Neubránili.
Opět
začalo
vyučování distančně. To, co
pro nás na jaře vypadalo
docela
nemožné,
se
nyní
opravdu daří a mohu říct, že
nám jde výuka skvěle od
rukou.
Zpočátku jsme měli velký
problém s technickým zabezpečením,
proto
jsme
se
zapojili do projektu Daruj
notebook – pomáháme pomáhat. Nevěřila bych, že se
najdou
opravdu
i
takoví
lidé, kteří chtějí pomoci
škole a nabízí svá zařízení
zdarma. Jsem ráda, že právě
v takové nepříznivé době si
dokážeme
opravdu
pomáhat.
Doufám, že i naše děti,
kterým takové krásné činy
stále zdůrazňujeme a učíme
je tomuto chování, jednou

také pomohou ve správný čas
na správném místě. Nyní se
situace výrazně zlepšila,
jelikož jsme obdrželi ze
státního rozpočtu finanční
dotaci na nákup ICT techniky. Zakoupili jsme několik
notebooků a tabletů, které
jsou k dispozici rodinám s
dětmi, které nemají toto PC
zařízení, nebo rodinám s
větším počtem dětí.
Situace přesto stále není
lehká, jelikož jsme malotřídní škola - to znamená, že máme spojené ročníky
a výuka se tím ztěžuje. Jen
propojení on- line výuky
mezi ročníky a pedagogy
zabralo nemálo času, než
jsme
nastavili
určitá
pravidla a najeli na nový
režim. Všichni máme ale
obrovskou radost z toho, že
tato výuka probíhá. Žáci 1.
- 5. ročníku již od prvního
dne zavření škol nepřišli o
vyučování, o kontakt se
svými spolužáky a pedagogy,
a samozřejmě ani o učební
látku, která navázala na
již probrané učivo. Nemalou
měrou se na všem podílí i
rodiče, kteří s naší školou
výborně
spolupracují,

reagují na naše e- maily a
vzkazy.
Se
svými
dětmi
soustavně pracují, komunikují, podílí se na vypracovávání
domácích
úkolů,
a
dokonce i úkolů nad rámec
výuky. Bez takové spolupráce
by byla naše snaha ve výuce
marná.
Chtěla bych poděkovat všem
rodičům, pedagogům, ale i
provozním
zaměstnancům,
kteří se podílejí jak na
vyučovacím procesu, tak na
zajištění úklidu a dezinfikování prostor školy. Pokud
budeme všichni spolupracovat
a pomáhat si, určitě se
společně
budeme
už
brzy
radovat z přítomnosti našich
dětí ve školách. A věřte, že
škola, kde není slyšet smích
a křik dětí, není opravdová
škola. Nesmím zapomenout ani
na
Vás,
všechny
občany.
Buďte vůči ostatním ohleduplní, pomáhejte si a hlavně
- opatrujte se.

Mgr. Jana Tolarová
ředitelka ZŠ a MŠ Horšice
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Na výletě v lese
Ve čtvrtek 5. 11. 2020 jsme
konečně mohly uskutečnit
dlouho plánovaný výlet do lesa
a odnést zvěři nasbírané
žaludy a kaštany. Čekaly jsme
na příhodné počasí, na návrat
dětí z podzimních prázdnin a
vlastně jsme i trochu doufaly,
že bude možné tuto akci
uskutečnit tradičně, společně
s žáky naší školy.
Bohužel to není momentálně
možné z důvodu opatření
nařízených
vládou
České
republiky, a tak už jsme více
na nic nečekaly a vydaly se do
lesa s batůžky plnými nasbíraných plodů. Pro některé děti
byla cesta zdlouhavá, přestože
pravidelně chodíme na vycházky, aby měly děti dostatek
pohybu a trávily dostatečně
času na čerstvém vzduchu. V

lese
naštěstí
děti
na
bolavé nohy zapomněly a s
radostí
vybíraly
vhodná
místa, kam vysypat z batohů
žaludy a kaštany. Snažily
se vybrat místa pod vzrostlými stromy, aby se zvěř k
potravě pohodlně dostala.
Pak už jen hromádky plodů
různě
urovnávaly
kolem
kořenů stromů a radovaly
se, jak vše krásně pro
zvířátka připravily.
V lese jsme s dětmi strávily ještě nějaký čas, aby si
mohly pohrát, prohlédnout
si vše, co je zajímalo,
zaposlouchat se do zvuků,
nadechnout se vůní lesa, a pak
už jsme vyrazily zpět do
mateřské školy, kde na děti
čekaly drobné odměny, které si
opravdu zasloužily. Děkujeme

všem, kteří nám pomohli plody
nasbírat a doufejme, že
příště si tento den s námi
užijí také žáci naší školy.
Magda a Dana

Č. 6
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Klima třídy
Dne 10.12 proběhla u nás
ve škole v rámci minimálního
preventivního programu již
druhá návštěva z Centra
protidrogové
prevence
a
terapie. Cílem CPPT je
předcházení vzniku rizikového chování u dětí, napomáhání zvládání náročných životních situací a posilování
správného rozhodování.
Program je v letošním roce
určen pro žáky 4. a 5.
ročníku. Protože to pro děti
nebylo první setkání, už
věděly, co očekávat a byly
velice
natěšeny.
Úvodní
aktivitou bylo sdílet pocity
z proběhlé online výuky a z
období, kdy jsme opět museli
zůstat
doma
za
monitory
počítačů.
Další
aktivitou
bylo vyhledat několik věcí,
které máme jako celá třída
společné.
Děti
byly
moc
šikovné a napadaly je úžasné

věci. V závěru
je čekala aktivita, která měla
asi
největší
úspěch.
Na
veliký
arch
papíru měl každý
z nich namalovat
svůj
vlastní
ostrov. Fantazie
dětí
neměla
konce.
Druhá
část
malování
spočívala
ve
vzájemném propojení
ostrovů,
kde
na
cestě
děti opět měly
nakreslit to, co
mají s dotyčným
společné. Vznikla tak neuvěřitelně krásná myšlenková mapa,
kterou si společně vyvěsíme
ve třídě a budeme ji mít
stále na očích. Celá akce

byla moc povedená a bylo
vidět, jak jsou děti do
aktivit zapálené.
Kristýna Lorencová

S čerty nejsou žerty
Ve dnech 4.12. a 7.12. u
nás ve škole probíhala
projektová výuka. Škola se
proměnila na školu čertí a
naši žáci v pekelníky. Žáci
4. a 5. ročníku plnili úkoly
z českého jazyka, matematiky
dokonce si každý svého čerta
namaloval.
Velmi zábavným úkolem bylo
vytvoření čertovského jídelníčku, který byl důkazem
toho, jak jsou děti naší
školy kreativní. V závěru
celého projektu děti pracovaly v týmech, kde dokázaly,
že umí výborně spolupracovat. Vydali jsme se i na
čertí stezku, kterou doprovázelo mnoho úkolů a otázek.
Po
skončení
následovalo

zhodnocení
celého
projektu
a
také
vyhodnocení
našich
malých ďáblíků. Celá
projektový výuka se
velice podařila. Děti
pracovaly s velikým
nasazením a zápalem,
což se potvrdilo na
konci, kdy každý z
nich obdržel výuční
čertovský list.

Kristýna Lorencová

Č. 6
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Čertí školka
Od pondělí 30. 11. 2020 to v
naší školce vonělo čertovinami.
Děti si celý týden hrály na
malé čertíky a učily se dovednostem, na které by byl kdejaký
opravdový čert náležitě pyšný.
Vše začalo objevením tajemného
pytle, ukrytého ve třídě, ze
kterého se vyklubala čertice.
Tu si děti samy pojmenovaly a
zjistily, že je vlastně docela
milá a není třeba se jí bát. Je
jen ušmudlaná, rozcuchaná,
smrdí kouřem, má rohy, ocas, v
ponožce schovává kopyto a
určitě by chtěla být s námi ve
školce. Čertice Kája ve školce
opravdu zůstala a na děti každý
den dohlížela. Děti pod jejím

dohledem tančily čertovské
rejdováky, zpívaly tematické
písně, učily se báseň, cvičily
čertí
rozcvičku,
stavěly
peklo, zkrátka vše se celý
týden dělo ve školce po
čertovsku. Ve čtvrtek si mohly
děti přinést převleky a Čertí
školku jsme ukončily pohybovými a tanečními hrami, při
kterých jsme se pořádně
zahřály, jako v peklíčku.
Všechny děti byly na závěr
odměněny výučním listem a
drobnými dárky. Čekala nás
však ještě jedna událost, na
kterou se děti pečlivě připravovaly, a to příchod Mikuláše.
Někdo měl obavy, strachoval

se, jiný se těšil a ve vzduchu
viselo zvláštní tajemno a
otázka, zda Mikuláš tento rok
vůbec přijde. Přišel! Opět se
objevil a doprovázen čertem,
ke každému dítěti promluvil.
Děti mu zazpívaly písničku,
přednesly básničku a pak už
jen Mikuláš předal dětem koš
plný dárků a čert, ač zprvu
nechtěl, dal dětem všechny
perníčky, které ukrýval v
pytli. Věříme, že i přes pár
slziček si děti tento den
užily a teď už si budeme
všichni užívat adventní čas a
těšit se na příchod Ježíška.
Magda a Dana

Přání
Milí rodiče, přátelé školy,
opět nastala ta doba, kdy se
nejvíce zamýšlíme nad celým
rokem. Ten letošní byl pro nás
všechny
opravdu
náročný.
Dovolte mi, abych Vám i Vašim

blízkým popřála klidné vánoční
svátky, hromadu lásky, mnoho
rodinné pohody a hodně zdravíčka, to je to nejdůležitější. Ať spokojenost a štěstí
Vás provází po celý rok 2021.

Do nového roku načerpejte
hodně sil, budou se určitě
hodit.
Krásné vánoční svátky.
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