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obecní zpravodaj
Vážení spoluobčané,
není to tak dlouho, co jsme vítali nový rok a já jsem na různých setkáních a schůzkách měla komentář, že nastává
rok s krásným číslem 2020. V tu chvíli nikdo z nás netušil, co nám rok s magickým číslem 2020 přinese. Přiznávám, že
jsem si ho představovala úplně jinak. Myslela jsem na květnové oslavy srazu rodáků a výročí založení SDH Podbřezí.
Očekávala jsem velké akce v Dobrušce k oslavám 700 let od první zmínky o městě. Každý z nás očekával nové věci
v životě, v rodině nebo v zaměstnání. Proto když v březnu přišlo něco jako Covid – 19, myslela jsem, že je to nějaký
žert. Nebyl. Přišlo „to“ a s tím i plno zákazů, příkazů, nařízení a roušky. Pro mě osobně asi nejhorší byly právě ty
roušky. Byla jsem zvyklá, dívat se Vám do obličeje a vidět úsměv nebo jiné emoce, když jsme se o něčem bavili, ale
teď vidím pouze oči a roušku . I přes to vše, co nás potkalo, jsme ale národ šikulů a i u nás v obcích je plno
šikovných lidí. Chtěla bych jim poděkovat, jak se zachovali, když jsem je já nebo někdo jiný poprosil o pomoc. Ať už
šili roušky, pomáhali plnit nádobky s dezinfekcí, roznášeli tyto věci do domácností, a nebo „jen“ pomohli sousedovi
přinést rohlíky nebo léky.
Hodně lidem zasáhlo toto vše do života. Nemohou jít do zaměstnání, děti nesmějí do školy a učí se všemu novému
po internetu a rodiče nejen vaří, perou, uklízejí, ale ještě se musí s dětmi učit... Doufám, že z toho „zastavení“ si
každý vezmeme jen to nejlepší. Je možné, že jednou budeme mluvit o době před virem a po viru.
Na obci se ale život nezastavil.
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starosta pan Novotný o dotace, kde se jen dalo. Ani v roce 2019 jsme úspěšní nebyli a ve
Obecní úřad Podbřezí
chvíli kdy se zastupitelstvo dohodlo, že cestu opravíme na obecní náklady, ozvali se letos
vychází 4x do roka
z Ministerstva pro místní rozvoj, že podpoří i loňské žádosti na které se nedostalo. Díky za
náklad 230 výtisků to a moc. Tato cesta hlavně kolem Markových to už opravdu potřebovala.
tel.: 494 666 220
Stále také pokračujeme v přípravě kanalizace. Naše podaná žádost o dotaci na SFŽP,
obecni.urad@podbrezi.cz
prošla
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budeme čekat, jestli bude schválená a kdy.
redaktor: Andrea Dušková

Milí sousedé, milí spoluobčané, jsme na začátku května – krásného měsíce plných rozkvetlých stromů, květin a
také měsíce lásky. Přeji Vám, abyste prožívali spokojenost, lásku a hlavně byli hodně zdraví.
Ester Horáková, starostka
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Devatenáctá Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se letos konala v ČR po dvacáté, účastní se jí každoročně přes
60 tisíc dobrovolníků.
Farní charita Dobruška ji zorganizovala po devatenácté.
TKS spojuje lidi v šíření dobra a ani letos nezmizela štědrost a ochota dávat.
65 % z vykoledovaných peněz se vrací do Dobrušky.
Peníze z Tříkrálové sbírky používáme tradičně na sociální službu Osobní
asistence, na nákup dalších pomůcek do charitní půjčovny, přímou finanční
pomoc lidem v nouzi, matkám samoživitelkám a také posíláme peníze na projekt Adopce na dálku do Indie, na
školství.
Loni jsme z TKS koupili auto, kterým naše osobní asistentky dojíždějí za lidmi nejen v Dobrušce, ale z větší části také
do hor a do okolních obcí.
Dále jsme nakoupili další pomůcky do půjčovny pomůcek a tuto půjčovnu jsme přestěhovali do nových prostor v ulici
Fr. Kupky 325. Zároveň jsme vybudovali lepší zázemí pro asistentky a novinkou je nový prostor a vybavení pro
potravinovou banku. Všechny tyto aktivity jsou částečně hrazené i z TKS.
V celém našem obvodu bylo zapečetěno 148 pokladniček a koledování se zúčastnilo přes 600 dobrovolníků.
Opět se ukázalo, že lidé Tříkrálovce věří a podle toho se chovají.
Letos se v celém našem obvodu vykoledovalo 802 334 Kč, což je o 106 000 Kč více než loni.
Zajímavostí letoška je, že výtěžek nebyl tak těžký jako býval. Důvodem je méně mincí, více bankovek. 
Děkuji všem lidem dobré vůle za to, jakým způsobem koledníky přijímáte ve svých domovech, děkuji všem dárcům,
dětem a jejich rodičům, vedoucím skupinek, pánům farářům za požehnání v kostelech, sponzorům, městským a
obecním úřadům patří dík za administrativní dohled nad průběhem sbírky, za pečetění a rozpečeťování pokladniček.
Jménem Farní charity Dobruška i jménem svým Vám všem do nového roku přeji hodně zdraví, optimismu a vzájemné
lásky.
Ing. Jana Poláčková
Farní charita Dobruška

V Podbřezí a ve Lhotě Netřebě vybrali malí koledníci 32 687 Kč.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea:
Duben
Doležal Miroslav
Podbřezí
Veska Josef
Podbřezí

Narodili se:
65 let
70 let

Podbřezí
Podbřezí
Podbřezí

11.12.2019
10.01.2020
18.01.2020

Rodičům gratulujeme.

Květen
Dubánek Luboš
Křepelová Božena
Křepela Jaroslav
Křepelová Alena
Hušková Ivana
Javůrek Jiří

Abel Lukáš
Krahulcová Klaudie
Kasperová Agáta

Podbřezí
Lhota Netřeba
Lhota Netřeba
Podbřezí
Podbřezí
Podbřezí

65 let
65 let
70 let
70 let
65 let
65 let

Podbřezí
Podbřezí
Lhota Netřeba
Podbřezí

65 let
70 let
84 let
83 let

Úmrtí:
Abel František

Podbřezí

11.4.2020

Čest jeho památce.

Červen
Ehlová Milena
Cvejn Bohuslav
Melichar Václav
Novák Josef

Diamantová svatba
6.2.2020

Marie a Josef Novákovi

Všem oslavencům blahopřejeme.

Podbřezí - Přímy

Od pondělí 4. 5. 2020 se v Podbřezí otevírá nová
rekonstruovaná Pošta Partner. Služby, na které
jste byli dosud zvyklí u České pošty, zůstávají
zachované, pouze provozovatelem bude Obec
Podbřezí.
Provozní hodiny pošty budou prodloužené
v pondělí a ve středu do 17 hodin, aby služby byly
dostupné i pro pracující spoluobčany.
Pondělí 13-17h
Úterý
8-10h
Středa 13-17h
Čtvrtek 8-10h
Pátek
8-10h
ROČNÍK XXVI

JARO 2020
Stránka 3

Jarní lidové tradice a obyčeje
Čarodějnice a První Máj. A i když letos je nemůžeme slavit tak, jak
jsme zvyklí, tak pojďme se na tyto lidové obyčeje s dlouhou historii
podívat, protože pohled na ně může být velice zajímavý.
ŠPETKA MAGIE
Začneme zostra trochou duchovna. Jaro bylo odedávna těsně
spjaté s přírodou. A právě v tomto období lidé hojně prováděli
různé magické rituály, zaříkávání, léčení, či obřady. Lidé věřili, že to
jsou právě bohové, nadpřirozené bytosti, skřítci, dobro či zlo, kteří
ovládají přírodní dění jako déšť, sucho nebo povodně. A tak
využívali sílu rostlin, bylin a přírody obecně, aby se chránili před jejich hněvem. Věřili, že magickými rituály přivolají
déšť, nebo že je ochrání amulety, ale i věnce či prsteny. Lidé se tehdy také ve velké míře věnovali věštění a výkladu
snů. Vždyť si vzpomeňte na všechny ty starodávné snáře, které jako by vypadly z předminulého století.

OHNIVÉ ČARODĚJNICE
Čarodějnice vytvářely v dřívějších dobách jakýsi předěl pro světlou a tmavou část roku. Když se mluví o
Čarodějnicích, jako první se vám asi vybaví oheň. Oheň byl pro tuto tradici vždy zásadním elementem, přisuzovala se
jim posvátná moc, konaly se kolem nich rituální tance či se přeskakovaly plameny. Tato noc je ideální pro to, zbavit
se všeho starého, co se nahromadilo v zimním období – v období temnoty.
Čarodějnice odkazují k sabatu, výročnímu svátku čarodějnic. Jak se lidé dříve chránili proti zlé moci čarodějnic? Tak
například zapichovali do země
pruty či košťata z jalovce, na
okna či dveře zavěšovali
česnek, nebo používali jiné
byliny. Čarodějnice ale také
lidem pomáhaly svými kouzly.
Dnes existují různé zvyky,
které jsou už jen takovým
mixem tradic původních a
nových. Tato noc se také
označuje jako Filipojakubská
nebo
Valpuržina
(podle
bohyně Valpurgy). A nutno
dodat, že podle starých tradic
mají temné síly tuto noc
velkou moc!

NA PRVÍHO MÁJE…
Tradicí, kterou netřeba blíže představovat, je polibek pod rozkvetlým stromem, aby dívka do roka neuschla. Květen
byl odjakživa považován za měsíc lásky, a jako symbol lásky a jara vůbec se vztyčovaly májky – štíhlé vysoké kmeny se
zeleným vrcholkem, ozdobené mašlemi. Májky se stavěly (a dodnes někde staví) na návsích, či před domy. Na
prvního máje je příroda v plném květu, jaro je na vrcholu a ve vzduchu je cítit léto. Dokonalá oslava přírody.
Co vy a jarní tradice? Udržujete je, máte je rádi, nebo je považujete za přežitek patřící minulosti?
Převzato z webu www.lobelia.cz
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SPOLKY A SDRUŽENÍ OBCE
Sdružení žen Podbřezí, z.s.
Babský bál
Tematický ples se ujal a po loňském prvorepublikovém plese jsme se letos sešli na plese květinovém. Nebojte, je to
starý dobrý známý babský bál. Ale z bab se nám nějak staly dámy, a těm květina sluší. A květiny slušely i pánům v
klopě saka. Člověk pak podle druhu květiny snadno poznal, kdo k sobě patří. A ještě něco k sobě patří – tuze pěkně
nazdobený sál a šikovné ruce naší Jany Ká (ponechám ji v poloanonymitě, aby se nestyděla :-). Tedy těch rukou bylo
více, nemálo jsem jich zaměstnala nekonečným skládáním malých květinových origami. Díky, výsledek stál za to himlhergotdonerwetter, tahle ves má ale úroveň! 😊 Duo Vosa band nás provedlo první půlhodinou plesání a
přichází první předtančení. Nejmladší mažoretky předvedly svůj um, pak je vystřídaly o trošinku starší, pak přišly ještě
o trošinku starší mažoretky z Bílého Újezdu a nakonec se předvedly mažoretky zralé a to ze Skalky. Šílený zahradník i
s krtkem nachystal konvičky a již na scénu pochodují za zvuků rytmické hudby přerostlé květiny. Rej listů, okvětí,
prýtů a lodyh doplnil vilný motýl. Diváci jásají a všichni plesáme dál. Tanec přeruší tombola (tady mě fakt mrzí, že se
nedá poděkovat každému zvlášť – o to víc to doufám dárce hřeje u srdce – za ty parádní dorty, mňamózní poukazy k
jídlu, ke zkrášlení, k plavání, za všechny ty brikety i za to březové koště). Plesalo by se rádo ještě dál, ale muzika balí
kufry.
Terka Novotná
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Dětský karneval
Ve zdravém těle zdravý duch aneb ovoce a zelenina všeho druhu!
Že by ovoce a zelenina bylo zvláštním tématem na karneval? Ale kdepak, 16. 2. jsme si to s dětmi náramně užili.
Jako vstupenku si děti připravily namalovaný obrázek ovoce a zeleniny.
Krásné jahůdky, banány, červená jablíčka i veselé mrkvičky nám zdobily celý sál. Okurková víla a Okurka hadovka
provázely
celým
zábavným
odpolednem. Sice nám chyběla
Okurka III., ale skvěle ji zastoupil
její protějšek DJ ze Statku spolu
s Banánovou vílou a Rytířem
z Mrkve. Děti se zapojovaly nejen
do
tanečních
kreací,
ale
samozřejmě
do
tematicky
zaměřených soutěží. Třídily ovoce
a zeleninu do košíčků, zdolávaly
polní brázdy s bramborami, házely
jablíčka a došlo i na ochutnávku,
kterou musely zvládnout se
zavřenýma očima.
A musím říct, že máme moc
šikovnou mladou generaci, která
se v zemědělství vyzná. Jako
odměnu si děti odnesly nejen
klasické mlsání, ale také jablíčka,
brambory, cibuli a semínka
ředkviček, která se v tuto dobu
skvěle hodí.
Děkujeme všem, kdo se podílel na přípravě karnevalu (zdobení, pečení, nakupování, přemýšlení...), a těšíme se na
další setkání.
Zdraví Okurková víla (Petra Čepelová)
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SK Skalka
Turnaj v ping pongu 2019 (23.ročník)
V pondělí 30. prosince 2019 se pořádal tradiční turnaj v ping-pongu, letos již 23. ročník.
Do hospody na sál, kde byly připraveny 3 hrací stoly, dorazilo celkem 18 hráčů a 2 děti.
Děti si zahrály mezi sebou celkem 5 zápasů. Lépe se vedlo Jaroslavu Jurečkovi ml., který vyhrál 4 zápasy, Filip Cvejn
vyhrál jeden zápas. Musím ale zmínit, že všechny zápasy byly celkem vyrovnané, a hlavně jsem rád, že to kluky
bavilo.
Ostatní starší hráči se rozdělili podle vylosování do dvou skupin. Z každé skupiny postupovalo 8 nejlepších hráčů do
vyřazovací fáze, takzvaného pavouka. V celém turnaji se nejlépe dařilo přespolní hráčce z Dobrého Simoně
Šlehobrové, která hraje stolní tenis závodně. Jelikož se jedná o amatérský turnaj, kde jde hlavně o dobrou zábavu a
radost ze hry, dohodli jsme se Simonou, že odehraje turnaj svojí slabší rukou. I to jí ovšem stačilo k tomu, aby se
s přehledem a bez prohraného zápasu dostala do finále. Proti ní se postavil vítěz předešlých ročníků Jakub Michl
(hráč SK Dobré). Ovšem ve finále Simona přehodila pálku do své silnější ruky a my jsme byli svědky toho, jak se stolní
tenis hraje na vysoké úrovni a musím říct, že je to opravdu zážitek :) Simona po naprosto suverénním výsledku 3:0
Jakuba porazila a zvítězila. V boji o 3. místo se utkal Petr Cvejn a Vojta Bílek. Ve vyrovnaném zápase, který skončil
3:2, byl nakonec šťastnější Vojta Bílek. Petr Cvejn tedy zakončil turnaj na 4. místě. Na dalších místech se postupně
umístili Josef Cvejn st., Otakar Prokeš, Pavel Michl, Petr Němeček st., Jaroslav Jureček st., Tomáš Ehl, Zdeněk Kaplan,
Jiří Hovorka, Filip Umlauf, Petr Němeček ml., Slávek Bílek, Zdeněk Volf, Jakub Volf, Ondra Moravec.
Všem hráčům děkuji za účast a těším se na příští ročník, který se bude opět konat ke konci roku.
Za SK Skalka Jiří Hovorka

SDH Podbřezí

Plánované oslavy výročí založení SDH Podbřezí a sraz rodáků,
které se měly uskutečnit 16. 5. 2020, se bohužel vzhledem
k mimořádným opatřením letos ruší a přesouvají na příští rok.
Doufáme, že příští květen se všichni společně sejdeme  a
budeme moci vše oslavit.
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provede v naší obci mobilní svoz NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

v sobotu
stanoviště:

23. května 2020
Podbřezí před OÚ
Lhota u kontejnerů

8,00 – 8,25 hodin
8,30 – 8,55 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:
oleje nebo tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie,
detergenty, odmašťovací prostředky, staré léky, pesticidy, akumulátory (i plné), monočlánky, zářivky,
výbojky
Další odpady, které od Vás odebereme:
pneumatiky (osobní bez disků),

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! : 494 666 220

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Od pondělí 18. května 2020 budou u Obecního úřadu
v Podbřezí a u hasičské zbrojnice ve Lhotě přistavené
kontejnery na velkoobjemový odpad. Doba přistavení se
předpokládá do neděle 24. května 2020.

ELEKTROODPAD
Od 18. května bude se také možné v Podbřezí zbavit
starých elektrospotřebičů, jako jsou staré ledničky, pračky,
sporáky, mikrovlnky atd. Tyto spotřebiče můžete odložit u
staré hasičárny v Podbřezí – naproti Kovářovým. SDH
Podbřezí nabízí také pomoc při odvozu velkých spotřebičů.
Lhotečtí občané se mohou starých elektrospotřebičů
zbavit v sobotu 23. 5. v době 8,30 – 9,00. Hasiči si je
odeberou u nového skládku nad rybníčkem, nebo u
hasičárny.

Kontejner na železo
V tomto týdnu také bude na návsi v Podbřezí přistaven
kontejner na železo.
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Schůze zastupitelstva Obce Podbřezí

Schůze ze dne 6.2.2020
ZO schvaluje
 zastupitele pana Antonína Novotného st., jako zástupce obce Podbřezí v Honebním společenstvu Podbřezí
 Směrnici pro nakládání s osobními údaji s účinností od 7.2.2020
 individuální dotaci a veřejnoprávní smlouvu na rok 2020 pro společnost Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.
ve výši 8.000,- Kč
 individuální dotaci a veřejnoprávní smlouvu na rok 2020 pro společnost Marta spol. s r.o., Dobruška ve výši
10.000,- Kč
 individuální dotaci a veřejnoprávní smlouvu na rok 2020 pro společnost A Rocha, Dobré ve výši 20.000,- Kč
 individuální dotaci a veřejnoprávní smlouvu na rok 2020 pro společnost Domácí hospic Setkání, o.p.s.
Rychnov nad Kněžnou ve výši 10.000,- Kč
 DPP uzavřenou s Marcelou Volfovou na vedení náboženství pří základní škole
 dokument „Povinnosti příspěvkové organizace (ZŠ) ve vztahu ke zřizovateli“
 úpravu usnesení č. 2/7/2018
 úpravu usnesení č. 12/9/2019
 podání žádosti o individuální neinvestiční finanční dotaci ve výši 50.000,- Kč na KÚ KHK

Schůze ze dne 19.3.2020
ZO schvaluje












RNDr. Tomáše Kytlíka, Kostelec nad Orlicí, jako manažera akce Cyklostezka a místo pro přecházení v obci
Podbřezí dle nabídky ze dne 2.3.2020 v celkové ceně 82.000,- Kč
úpravu místnosti pošty na Poštu partner ve výši do 200.000,- Kč
individuální dotaci a veřejnoprávní smlouvu na rok 2020 pro SDH Podbřezí ve výši 15.000,- Kč
individuální dotaci a veřejnoprávní smlouvu na rok 2020 pro SK Skalka, z.s. ve výši 15.000,- Kč
a) účetní závěrku Obce Podbřezí za účetní období roku 2019, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztrát a
příloha, náklady celkem 6.819.098,75 Kč, výnosy celkem 11.010.416,22 Kč, výsledek hospodaření za účetní
období roku 2019 činí 4.191.317,47 Kč
b) účetní závěrku Základní školy a Montessori mateřské školy Podbřezí za účetní období roku 2019, kterou
tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha, náklady celkem 6.814.299,46 Kč, výnosy celkem 6.814.829,61 Kč,
výsledek hospodaření za účetní období roku 2019 ve výši 530,15 Kč
c) výsledek hospodaření Základní školy a Montessori mateřské školy Podbřezí za účetní období roku 2019 ve
výši 530,15 Kč a převod tohoto výsledku do rezervního fondu
závěrečný účet obce Podbřezí za rok 2019 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad

Zastupitelstvo obce Podbřezí ruší
 Změnu č. 1b Územního plánu Podbřezí
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Organizátoři akce Ukliďme Česko oznamují, že úklidové akce naplánované
na letošní jaro se z důvodu vyhlášení karantény nemohou v plánovaném
rozsahu uskutečnit. Pravděpodobný termín bude na podzim, ale jistého teď
není nic. Každopádně - zdravotní vycházka do přírody je povolená a sebrat
pár odpadků cestou lze vždycky… Dokud není tráva v příkopech narostlá
(doufejme, že i letos naroste), jsou ty vyhozené odpadky hezky vidět.
Doporučujeme určitě rukavice a nesbírat vajgly a kapesníky. Hodí se
pevnější pytel, však to znáte, ale dobře poslouží i pytlík od svačiny! :-) Na
motivační fotce vám Dorka ukazuje nenápadného zabijáka - provázky.
Různé provázky totiž ptáci sbírají na stavbu svých hnízd. Jak ptáčata rostou
a vrtí se, můžou se na provázcích uškrtit. Další fotky najdete na
facebookových stránkách „Ukliďme Česko“. Doporučuji, fotky jsou opravdu
motivační, spousta drobných i větších rodinných úklidů. Tak dílu zdar.

Terka Novotná
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Základní a Montessori mateřská škola

ŠKOLA V DOBĚ KORONAVIROVÉ
Ocitáme se v situaci, kterou ještě nikdo z nás v životě nezažil. Ze dne na den, bez varování, bez možnosti učinit byť
ty nejzákladnější kroky ke zvládnutí příštích dnů, které nikdo nedovedl popsat.
11.3. - po vyhlášení nouzového stavu a uzavření všech základních, středních, a vysokých škol, jsme se dostali do
nové a nečekané situace, o které jsme se domnívali, že bude trvat nejdéle 1 měsíc. Mateřskou školu jsme sice
nařízením vlády zavřít nemuseli, ale bylo rozhodnuto za nás. Hned v prvních dnech opatření musela odejít do
karantény kuchařka, byla uzavřena školní kuchyně a bez možnosti stravování provoz MŠ udržet nelze. 13. 3. jsme
museli uzavřít naši školku (což udělaly po dohodě se zřizovatelem i mnohé MŠ v okolí).
11.3. - jsme vnímali rozhodnutí vlády jako předčasné a unáhlené. Víceméně nám bylo znemožněno pracovat
„normálně“ v období, kdy se někteří žáci 5. ročníku připravovali na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, kdy se
chystají zápisy dětí do 1. ročníků ZŠ, zápisy do mateřských škol. A to jsme ještě nevěděli, že zápisy sice proběhnou,
ale bez přítomnosti právě těch, kterých se týkají…. Dětí.
Byli jsme hozeni do vody a museli jsme si poradit. Všichni učitelé naší školy velmi rychle přešli na e-mailovou
komunikaci, začali učit na dálku a zůstali v kontaktu se svými žáky.
Brzy jsme pochopili, že opatření vlády vůbec předčasné a unáhlené nebylo. Každý z vás určitě sleduje vývoj v
okolních zemích Evropy. Nevíme, co by se dělo, kdyby vše přišlo později nebo nepřišlo vůbec, zato víme, že naši žáci a
jejich rodiny jsou zdravé, a proto můžeme společně zvládat i výuku, která je sice velmi důležitá, ale ve srovnání se
zvládáním celosvětové pandemie úplně zanedbatelná.
Jen několik slov k systému výuky na dálku v naší škole. Po počátečním vyměňování e-mailů s úkoly k žákům a s
vypracovanými cvičeními zpět k učitelům, jsme přešli na on-line
výuku (s dětmi se na dálku vidíme i slyšíme). Máme radost z toho,
že se mohou připojit všichni žáci, ať už s technikou vlastní nebo
zapůjčenou ze školy. Microsoft zdarma poskytl Office 365, rychle,
pomocí dobrovolníka z řad studentů nás naučil, jak pracovat se
systémem Teams a během několika dnů jsme byli schopni učit.
Zatím se zdá, že i rodiče s vložením velké energie domácí výuku
zvládají. Hlavně velké poděkování patří všem maminkám, které
nyní musí často zvládat zaměstnání, každodenní domácí
povinnosti a k tomu domácí výuku se svými dětmi. I rodiče jsou
hrdiny dnešních dnů.
Děkuji všem těm, kteří nám učitelům i dětem pomáhají s
výukou. Přeji rodičům, aby měli dost sil přesvědčit svého
potomka, že se učí pro sebe a vytrvat. Přeji všem, aby si z tohoto
stavu vzali to pozitivnější. Učitelé se skokově naučili to, co by
jindy trvalo roky.
Rodiny mohou být spolu tak, jako nikdy před tím. Nic z toho není k zahození. Věřím, že nás Covid-19 nezabije, ale
posílí.
Radomila Zelená ředitelka ZŠ a MMŠ Podbřezí
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Rekonstrukce pošty

Zastávka u zámku Skalka

Zastávka Lhota Netřeba - náves

Zastávka Lhota Netřeba - Škutina
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