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Vážení a milí spoluobčané,
dospěli jsme v tomto roce do poloviny, počasí nám ukazuje, které období nastává. Při ohlédnutím za první polovinou roku jsme
vděčni za vláhu, která přišla a která pomohla zemědělcům ale i nám malým pěstitelům a zahrádkářům. Léto přináší ale i jiné
příjemné okamžiky. Již na konci tohoto týdne dostanou děti v naší základní škole vysvědčení. Doufám, že bude odpovídat píli,
kterou děti během roku vynaložily. Potom nastanou tak dlouho očekávané prázdniny. Nejen děti se mohou těšit na volné dny, i
nás dospělé čekají dny dovolených. Někdo míří do zahraničí a někdo bude poznávat naši krásnou
Obsah:
zem. Ať tak či tak Vám přeji hodně pohody a chvíle klidu a odpočinku.
Slovo starostky…….…......1
Když se dívám na první půli roku očima starostky, vidím, co věcí se podařilo a co nás ještě čeká.
Společenská kronika…....2
U zámku došlo k obnově březové aleje, i když stromečky jsou ještě tenké, je vidět, jak se mají
SK Skalka……………..……3-5
k světu. Nedaleko od nich je dokončená oprava cyklotrasy Podbřezí – Studánka. Kdo jste jí již
SDH Lhota…………………6-7
vyzkoušel ať na bruslích, kole nebo autem, dáte mi jistě za pravdu, že je bezva. Firma Strabag
SDH Skalka……………….….7
odvedla dobrou práci, i když tak by to vlastně mělo být vždy – řádně odvedená práce.
Sdružení žen…………….....8
Za obecním úřadem vznikl veřejně přístupný přístřešek na odpady, budou se do něj vkládat
A-Rocha..........................8
žluté a oranžové pytle na plasty a tetrapaky, které jsou k mání zdarma na úřadě. Když už píši o
Informace OÚ…….…...9-10
odpadech, musím se zmínit a upozornit na to, že již nyní se odpady odvážejí na likvidaci do
Naše škola…………..…11-12
Českých Libchav, které jsou vzdálené od Podbřezí asi 35 kilometrů. Pokud tedy jako jednotlivci,
rodiny a jako obec budeme lépe třídit, nepocítíme nárůst cen v tak velké výši. Záleží vždycky jen
Vydává:
na nás, kolik budeme třídění věnovat času a kolik budeme následně za svoz odpadů platit.
Obecní úřad Podbřezí
Také do začátku prázdnin bychom chtěli mít hotové hřišťátko ve Lhotě, už máme komponenty
vychází 4x do roka
a zbývá prvky upevnit a předat lhoteckým dětem.
náklad 220 výtisků
Když už zmiňuji děti, doufám a věřím, že v září, první školní den se sejdeme už v nových
tel.: 494 666 220
prostorách. Během prázdnin nás ve škole čeká finišování stavebních prací, úklid všech prostor,
obecni.urad@podbrezi.cz
dovybavení nábytkem a IT technikou. Na závěr nás čeká kolaudace... . Už kvůli dotaci by se
www.podbrezi.cz
mělo vše zvládnout jak jinak než na jedničku. Určitě se můžete také těšit na den otevřených dveří,
redaktor: Andrea Dušková
protože tato etapa opravdu stála za to a vytvořené prostory jsou prostě krásné.
Milí spoluobčané, děkuji Vám za podporu, kterou jako úřad cítíme, a za milé úsměvy které
vidím na vašich tvářích při setkání. Děkuji i zastupitelům, kteří zodpovědně hájí obecní zájmy i přes komplikace, které
přicházejí. Přeji Vám v době léta hodně klidu, zdraví a odpočinku vždyť si to všichni zasloužíme.
Ester Horáková, starostka

Nový veřejně přístupný přístřešek na odpady za OÚ
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea:
Červenec
Červinka Josef
Podbřezí
Stodůlka Josef
Podbřezí

Úmrtí:
70 let
75 let

František Marek Podbřezí
Lidmila Klimešová Lhota Netřeba

28.3.2019
10.6.2019

Čest jejich památce!
Srpen
Pašta Josef
Lhota Netřeba
Paštová Vlasta Lhota Netřeba
Plištilová Růžena Lhota Netřeba

Září
Bílek Václav
Endler Miroslav
Mervartová Lidmila

Chábory
Podbřezí
Podbřezí

60 let
60 let
80 let
V jarním zpravodaji jsme zapomněli
uvést životní jubileum paní Ivany Zítkové,
která v květnu oslavila 65 let.
Tímto se jí ještě jednou omlouváme
a přejeme pevné zdraví.

75 let
82 let
75 let

Oslavencům přejeme dobré zdraví!

Sňatek uzavřeli
Lucie Samková, Kvasiny & Michal Petřík, Lhota Netřeba

8.6.2019
∞∞∞∞

Zlatá svatba
Eva a Antonín Novotní, Podbřezí

1.6.2019
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SPOLKY A SDRUŽENÍ OBCE
Sportovní klub Skalka

O SKALECKÉ ŠTAMPRLE
13.4.2019
Konečné pořadí (FINÁLE)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jureček Slávek
Stodůlka Martin
Kletečka Václav
Pohl Luboš ml.
Kubec Jarda
Pohl Luboš st.
Janský Vít

Druh
S
S
S
S
S
S
S

Poč.bodů
14,50
14,30
14,26
13,80
13,40
12,80
11,20

Jubilejní desátý ročník koštu pálenek se konal
v sobotu 13.4.2019 na sále hostince Skalka. Do
soutěže bylo přihlášeno 21 vzorků destilátů.
Slivovice byla zastoupena 15x, jablko 3x a 1x
hruška, třešeň a meruňka.
V porotě zasedlo 19 soutěžících, kteří byli opět
rozděleni do dvou skupin. Jedna hodnotila
vzorky s lichým číslem, druhá s číslem sudým.
Do finálového kola postoupily první 3 vzorky z
každé skupiny a jeden vzorek ze čtvrtého místa
s vyšším hodnocením. Těchto sedm vzorků již
hodnotilo všech 19 porotců.

V doplňující soutěži v rozpoznávání druhů
destilátů zvítězil Jarda Kubec, který se
nemýlil ani jednou a podle vůně a chutě
určil všechny ovocné pálenky správně.

Za SK Skalka Miloš Novotný
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18.5. se konal 10. ročník Fotbalového turnaje a 8.6. turnaj volejbalový. Zprávy z těchto akcí budou k dispozici v
podzimním vydání obecního zpravodaje. Díky za pochopení.
SK Skalka

Účastníci volejbalového turnaje

Vítězný tým fotbalového turnaje

Florbalový turnaj 2019
V sobotu 18. května jsme se po roce opět sešli na hřišti za
školou na devátém ročníku florbalového turnaje. Na turnaj
dorazilo 27 hráčů a hráček, které jsme rozdělili do dvou
kategorií. Ti nejmladší se rozhodli hrát Kluci proti Holkám.
Kluci hráli ve složení Jakub Touc, Jan Křepela a Jan Tomáš a
Holky Kateřina Tomášová, Monika Čtvrtečková, Veronika
Čtvrtečková a Veronika Kotvová. Nejmladší účastníci mezi
sebou odehráli tři utkání, v jednom se podařilo zvítězit
Holkám, zatímco Kluci dokázali zvítězit ve dvou zápasech.
Nejlepším střelcem se stal Jakub Touc.Zbytek hráčů se
rozdělil do 4 týmů. Za Black Squad hráli: Filip Umlauf,
Dominik Umlauf, Ondřej Felcman, Jakub Volf a Michal Pohl;
za Copánek Squad: Tomáš Ehl, Vladimír Mičian, Jiří
Hovorka, Martin Felcman a Slávek Bílek; Sólisti: Jindřich
Vojnar, Daniel König, Matěj Stodůlka, Šimon Zelený a Lukáš Ehl; Dopijem a jdem: Patrik Rašek, Jan Gregor, Vojtěch
Bílek, Vojtěch Mňuk a Vašek Čtvrtečka. V základní skupině, která se hrála dvoukolově, se nejvíce dařilo týmu Black
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Squad, následoval tým Copánek Squad, poté
Sólisti, a nakonec Dopijem a jdem. V play off
nepotvrdil roli favorita tým Black Squad a
vypadl na nájezdy s týmem Dopijem a jdem.
V druhém utkání si Copánek Squad poradil
s týmem Sólisti a postoupil do finále. Zápas o
3. místo rozhodl ve svůj prospěch tým Sólisti,
takže nejlepší tým po základní skupině Black
Squad se musel spokojit s místem posledním.
Finále mělo od začátku jednoznačný průběh a
pro pohár vítěze si došel tým Copánek Squad.
Na druhém místě tedy skončili Dopijem a
jdem. Nejlepšími střelci turnaje se stali Láďa
Mičian a Jakub Volf s pěti vstřelenými
brankami. Nejlepším brankářem byl vyhlášen
Slávek Bílek. Turnaj se odehrál za krásného
teplého počasí a děkujeme všem, kteří se ho
zúčastnili.

Open air Jeseník 2019
V sobotu 15. června jsme vyrazili na florbalový turnaj do města Jeseník. Turnaj má své kouzlo, protože se hraje
přímo na náměstí, a k tomu patří i velmi specifická hřiště. Povrch na náměstí totiž není příliš rovný. Na turnaj jsme
vyrazili ve složení: Filip Umlauf, Dominik Umlauf, Tomáš Ehl, Jakub Volf, Jindřich Vojnar, Matěj Stodůlka a Josef Pohl.
Ve skupině jsme odehráli pět utkání, z toho dvě
výhry, dvě remízy, jedna prohra a výsledné skóre
16:13 nám zaručilo 3. místo a postup do play-off.
V prvním kole play-off jsme jednoznačně porazili tým
Sclep Gym Olomouc s výsledkem 9:2, ačkoliv utkání
nedohrál Matěj Stodůlka (výron kotníku). Druhé kolo
play-off jsme odehráli se soupeřem Bearnes Snakes.
Utkání mělo vyrovnaný průběh a bylo plné tvrdých,
férových soubojů, ale za stavu 3:3 jsme dostali gól
z přesilové hry. Pokoušeli jsme se o hru bez
brankáře, ale opět jsme inkasovali gól, tentokrát do
prázdné brány. Do konce zápasu se nám podařilo
snížit pouze na konečných 4:5 a turnaj tím pro nás
skončil. Po loňské zkušenosti se ukázalo, že když
počasí vydrží, jedná se o krásný turnaj, na který se
budeme rádi vracet.
Za SK Skalka Filip Umlauf

Plánované akce:
Festival pod zámkem
Sportovní klub Skalka pořádá v sobotu 22.6. „Montérkovou párty".
Od 20°° hodin zahrají na hřišti za školou kapely
PŘIKÁZANÝ SMĚR a ROCKSORRY.
Ten kdo přijde v montérkách, dostane ke vstupence jeden nápoj zdarma.
V neděli 23.6. od 14°° hodin se koná humorné
divadelní představení „Hospoda U TŘÍ KŘÍŽŮ“
v podání herců divadelního spolku ORLICE z Potštejna.
31.8. 14.9. 21.9. 5.10. -

Turnaj v benďáku
Duatlon
Sedmiboj
Turnaj nohejbal
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SDH Lhota Netřeba
Duben 2019 jsme zahájili stylově setkáním v první pátek v měsíci 5. 4. 2019 v budově bývalého obecního úřadu ve
Lhotě Netřebě. Tentokrát jsme ovšem měli výjimečnou hostitelku. Byla to paní starostka Ester Horáková. Pečlivě
nakrájela a nachystala „uzené občerstvení“ a strávila s námi příjemný večer, při kterém jsme se už jen tak tak vešli –
účast byla nad očekávání dobrá a nálada výborná.
Hned poté jsme začali s přípravami na tradiční pálení čarodějnic. Trochu byl problém při vytváření hromady klestí.
Pro příští rok bychom rádi poprosili, abyste na čarodějnickou hranici vozili jen klestí a dřevo. Nelze pálit nábytek,
okna apod., tento odpad patří do kontejneru.
Celý duben jsme si užívali nezvykle teplé, ale
suché počasí. Stále jsme vyhlíželi, kdy už se nám
zahrádky zalijí. Co čert nechtěl, dlouho očekávaný
déšť nakonec dorazil právě v den, kdy jsme
potřebovali stavět stan a připravovat vše na hřišti u
Ehlů. Po čtyřiceti suchých dnech konečně napršelo
krásných 24,5 mm a přestalo akorát v 18.00,
abychom v hojném počtu, takže rychle a snadno
vše uchystali. Navzdory očekávání velmi deštivého
a celkově nepříznivého počasí se den 30. 4. 2019
nakonec opět parádně vydařil.
Ač bylo
pošmourno, chladno, slunce i vítr, dorazila spousta
návštěvníků, vše se snědlo, vypilo, oslavilo…a druhý den se zase
rychle uklidilo a zhodnotilo .
Letošní zkouška požární techniky formou závodu v hasičském
útoku proběhla od rána 11. 5. 2019 v Českém Meziříčí.
S novými hadicemi se nám bezproblémově soutěžilo a naši
trošku mladší hasiči pod označením B byli druzí. Nálada i počasí
byly super, takže jsme to náležitě oslavili .

Mezitím vším jsme ještě stihli odevzdat plné dodávkové
auto elektroodpadu. Stále můžete různé nepotřebné
zařízení přivážet ke sběrné garáži do Lhoty Netřeby nad
rybníčkem. Děkujeme.
První pátek v červnu jsme odvolali, hlavně z důvodu
předpokládané malé účasti. Spousta členů se asi také
připravovala
na
sobotu.

8. 6. 2019 se totiž ženil další člen SDH Lhota
Netřeba a jak bývá už dobrým zvykem, takřka
tradicí, připravují ostatní členové spolku takzvaný
zátah. Tentokrát to bylo úplně malé divadelní
představení a bylo to super! Novomanželé si
nanečisto vyzkoušeli velmi autentické jednání se
stavebním úřadem, což budou asi brzo zažívat i na
vlastní kůži. No řeknu vám z té paní Prudy šel mráz
po zádech! Ta byla taková pfísná, a což teprve paní archeoložka…ta má taky svůj svět . Ovšem nabídnuté lekce
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výchovy novomanželů předvedené v praxi jsou nezapomenutelné. Přesnou techniku, jak žehlit, luxovat nebo
připravovat těsto, se manželé, pro jistotu krytí černými brýlemi, jistě rádi naučí, a když jim lektorka slíbila, že jim do
toho později pustí i proud, šla celá svatby smíchy do kolen… Na závěr nevěsta Lucie a ženich Michal otiskli své dlaně
do základního kamene jejich budoucího manželství a zazněla vtipná písnička v podání všech účastníků zátahu.
Nezbývá tedy než moc a moc poděkovat a těšit se na další, neopakovatelné zážitky, až do toho bude zase chtít
někdo praštit…
Vzhledem k různým akcím a individuálním dovoleným budeme přes léto první pátek připravovat operativně, třeba
v úplně jiný pátek , a proto prosím sledujte pozorně svoje e-mailové schránky a případně si informace o konání
posezení předávejte i dál jakoukoliv cestou…
Krásné a pohodové léto se vším všudy, tedy i s občasným deštěm, vám přeje
za Sbor dobrovolných hasičů Lhota Netřeba Petra Petříková

SDH Podbřezí – Skalka
Vážení spoluobčané, bratři a sestry hasiči,
sice nám oficiálně léto začíná až za několik dní, ale teploty letních hodnot dosahují již delší dobu. Je nám tedy
pěkně horko. Naštěstí jsme hasiči a umíme
hasit.
S prvním sluníčkem začal fungovat kroužek
mladých hasičů a hasiček. O náš nejmenší
potěr se stará Tonda Novotný ml. a
neúnavný Vráťa Cvejn. Abychom podpořili
výkony mládeže, zakoupili jsme nové dětské
savice.
V dubnu pořádal náš sbor výlet do
hlavního města Prahy. Ráno jsme se svezli
parníkem po Vltavě z náplavky do Tróji a
poté se každý dle svých představ vyřádil v
zoologické zahradě. Poděkování patří Pavlu
Abelovi a jeho přítelkyni za vzornou
organizaci výletu.
Také
bych
chtěl
poděkovat obecnímu úřadu za finanční
příspěvek na dopravu.
Měsíc květen se vždy nese ve znamení okrskové soutěže. Letos se konala v Českém Meziříčí. Reprezentovalo nás
pouze jedno družstvo mužů. Škoda, že ženy letos vynechaly. Určitě by přivezly pohár. Muži v prověrce techniky
skončili na krásném třetím místě a pohárem rozšířili naši sbírku. Poděkování patří všem zúčastněným.
Všem činným členům děkuji za odvedenou práci ve
prospěch sboru a přeji příjemnou dovolenou plnou
sluníčka a hezkých zážitků.
Plánované akce:
9.8. - Taneční zábava se skupinou Rocksorry
11.8. - Koncert dechové hudby Valanka
7.9. - Tradiční Skalecký srandamač / O Pohár starostky

Za SDH Starosta sboru Pavel Mervart
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Sdružení žen
Dětský den
První červnovou neděli se to na skaleckém hřišti již tradičně hemžilo dětmi. Letos se dětský den nesl v divadelním
duchu a tak se děti hned po příchodu usadily do stínu na piknikové deky a sledovaly pohádku O třech prasátkách
v podání Eriky Oubrechtové z Dobrušky. Po představení každý dostal „polotovar“ látkového maňáska. Na jednotlivých
stanovištích si děti po splnění úkolů (s divadelní tematikou) postupně maňáska dotvářely a vylepšovaly.
Chtěla bych poděkovat všem, co se zapojili do příprav a organizace. Speciální dík patří Terce, Hance, Marušce a
Mirce, za to, že předem našily maňásky a nebylo jich málo. Letos totiž přišlo na hřiště krásných 60 dětí! Doufám, že
jste si všichni dětský den užili a za rok přijdete zase 
Naďa Kasperová

Pokud byste chtěli nějaké fotky z dětského dne, je možnost domluvit se na obecním úřadě.

A Rocha
11.4. děti s klubem A Rocha čistily od všemožného odpadu okolí Zlatého potoka od školy po mostě k židovskému
hřbitovu a stráň pod zámkem Skalka. Děti se do práce zapojily s velkou vervou a nadšením, a byli jsme překvapeni,
kolik odpadu se zde nachází. Velké čtyři plastové pytle jsme rázem naplnili + dva kyblíky skla. To vše se převezlo
autem před obecní úřad a roztřídili jsme to do místních kontejnérů podle druhu. Kéž se černé skládky v okolí Podbřezí
stanou minulostí.
Se srdečným pozdravem
Filip Laštovic a Jana Ledečová, A Rocha - Křesťané v ochraně přírody, o.p.s.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Schůze zastupitelstva Obce Podbřezí

Schůze ze dne 23.4.2019
schvaluje
 výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Stavební úpravy ZŠ v 3. NP Interiér“, 1. část: NÁBYTEK, 2. část: IT VYBAVENÍ, prostřednictvím firmy Dabona s.r.o. Rychnov nad Kněžnou.
 výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na další stupně projektové dokumentace
k akci „Kanalizace a ČOV Podbřezí“.
 podání žádosti o dotaci na akci: „Podpora prodejny v Podbřezí“ na KÚ KHK. Celkové uznatelné náklady činí
40.000,- Kč. Dotace je požadována ve výši 20.000,- Kč, což je 50 % celkových uznatelných nákladů. Náklady
obce jsou ve výši 20.000,- Kč, což je 50%. Obec Podbřezí se tímto zavazuje, podílet se na jednorázové
podpoře provozu prodejny v případě kladného vyřízení žádosti o dotaci.
 veřejnoprávní smlouvu na individuální dotaci pro SDH Podbřezí ve výši 7.500,- Kč

Schůze ze dne 28.5.2019
schvaluje
 firmu SKOLATO s.r.o., Praha jako dodavatele vybavení interiéru ZŠ s nejnižší nabídkovou cenou a to
398.439,69 Kč vč. DPH
 objednat IT vybavení u firmy INDIGO za nabídkovou cenu 90.000,- Kč vč. DPH
 veřejnoprávní smlouvu na individuální dotaci pro rok 2019 pro Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou
ve výši 30.000,- Kč
 dar obci od manželů Preclíkových, Dobruška ve výši 30.000,- Kč
 zadat vytvoření projektové dokumentace na přeložení vodárny, včetně zajištění stavebního povolení panu
Jiřímu Šímovi, Rychnov nad Kněžnou za cenu 45.000,- Kč
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nebojte se zeptat
V sobotu 8.6. se v místní knihovně konala konzultace s Mgr. Ivetou Novákovou
na téma důchody. Mohli jste se zeptat na cokoliv, co Vás zajímalo ohledně
starobního důchodu / předčasného starobního důchodu, invalidního důchodu,
pozůstalostních důchodů (vdovské / sirotčí) - jak a kdy se podává žádost, co se
doporučuje před samotným sepsáním
žádosti, jaké doklady se předkládají,
základní informace o důchodovém věku a
potřebné době pojištění, výplata důchodů,
valorizace důchodů a jiné.
Podobná konzultace se bude opakovat
po prázdninách, tak si připravte otázky a
můžete využít možnosti prokonzultovat
toto téma s odborníkem.
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BIOODPAD
Termíny svozu bioodpadu. Do kontejneru můžete dávat trávu, listí, ořezaný živý plot a
podobně. Prosím, nedávejte do něj větve.
KONTEJNER NA BIO ODPAD
Pravidelně každou druhou středu











29.5. 2019
12.6. 2019
26.6. 2019
10.7. 2019
24.7. 2019
07.8. 2019
21.8. 2019
04.9. 2019
18.9. 2019
2.10. 2019

================================================

Splatnost odpadů a poplatku za psa pro rok 2019
Upozorňujeme občany, že konec splatnosti za odpady a poplatku za psa je 31. 8. 2019.
Tento poplatek lze zaplatit hotově na obecním úřadě nebo na č. účtu 107 – 4172460247/0100.
===============================================
První pomoc se záchranářem
V dubnu a v červnu se v hostinci
konaly velice zajímavé přednášky
První pomoci s paní Věrkou
Müllerovou. Poprvé na téma „Než
zavolám záchranku“, podruhé
s názvem „Do těla nevlezeš“.
Přednášky měly díky poutavému
povídání paní Müllerové velice
pozitivní ohlasy, proto máme
slíbeno,
že
v září budeme
pokračovat.
Tímto jí ještě jednou moc děkujeme.
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Základní a Montessori mateřská škola

Konec dobrý, všechno dobré (?)
A opět je tu konec. Všechno jednou začíná a jednou končí. Co končí s jistotou, je školní rok. Školákům letos (jistě
k jejich velké lítosti) končí již 21. 6. Důvody jsou zřejmé – chceme zkrátit pobyt v provizorních podmínkách na
nejkratší možnou dobu, proto je na poslední dny školního roku vyhlášeno ředitelské volno. Rodičům, kterým tímto
komplikujeme život, škola nabízí možnost využít na tyto dny „příměstský“ tábor. Další příměstský tábor je plánován
v období od 19. 8 do 23. 8. Proč jsme se museli přestěhovat ze školní budovy a využíváme pohostinnosti místního
hostince a knihovny, víte již z minulého Zpravodaje. Všem, kteří s námi, školou povinnými, mají trpělivost a snaží se
nám pomáhat, moc děkuji. Jsme si vědomi toho, že všechno neprobíhá ideálně, ale zodpovědně říkám, že se snažíme,
aby děti byly v bezpečí a spokojené. Chybička se občas vloudí, proto si vážím toho, že si všichni, kdo si nějaké
nepatřičnosti všimnou, hned neběží stěžovat, ale spíš pomáhají. Blíží se však konec plný nadějí na lepší zítřky a konec
výuky v jídelně. Po prázdninách se děti i učitelé budou stěhovat do krásných nově zrekonstruovaných prostor. Končí
11. etapa stavebních prací, která je definitivně (?) tou poslední. Je nejdražší a z mého pohledu tou nejsložitější a
nejobtížnější. Ale je téměř hotovo a bude to stát za to. Všichni už se moc těšíme a určitě se budeme chtít pochlubit.
Ve spolupráci s paní starostkou (které také moc a moc děkuji za její ochotu, obětavost a trpělivost při řešení
všemožných komplikací) se pokusíme připravit Den otevřených dveří pro všechny, které škola zajímá. Při této
příležitosti se znovu obracím s prosbou na všechny pamětníky, kteří by doma našli cokoliv, co se týká historie školy.
Pokud máte takovou cennost doma, prosím, přineste ji do školy. Okopírujeme, oskenujeme, vystavíme,…
Krásné léto, krásnou dovolenou a hlavně krásné prázdniny.
Mgr. Radomila Zelená

Rekonstrukce naší základní školy

Náhradní provizorní prostory k výuce – sál hostince

Náhradní provizorní prostory k výuce – vinárna hostince
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A jak rekonstrukce postupuje???
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