OLDŘIŠSKÝ 4/2017
ZPRAVODAJ
periodický tisk územního samosprávného celku - ročník 2017
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU…
Ze zasedání Zastupitelstva obce Oldřiš dne 20.4.2017:
Zastupitelstvo obce na svém zasedání mimo jiné schválilo:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje Smlouvu o zrušení
předkupního práva k pozemkům pozemkových parcel č.168 a
170/2, orná půda, obou v k.ú. Oldřiš u Poličky, zapsaných na
LV č. 376 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje pořízení projektové
dokumentace a podání žádosti na snížení energetické náročnosti
budovy ZŠ Oldřiš.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje znění stanov Svazku obcí Vodovody Poličsko, schválené členskou schůzí
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko dne 28.03.2017 v Budislavi.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje vypuštění zastavitelné plochy Z1(osada Babka) z Územního plánu obce
Oldřiš.
Úplné znění usnesení zastupitelstva obce i rady obce jsou k dispozici v kanceláři OÚ

Vážení občané,
jak jsme uvedli v minulém čísle Zpravodaje a jak už jste si všichni všimli, po rychlém odchodu minulého
provozovatele obchodu Jednotě Svitavy, se po kratší době znovu otevřel obchod v dolní části obce. Najít nového
provozovatele obchodu bylo pro vedení obce velkým „oříškem“. Nikdo se totiž příliš nehrnul do této
podnikatelské činnosti v malé obci jako je Oldřiš. Současnou provozovatelkou je paní jiné národnosti, trošku
hůře se dorozumívá, ale přesto - buďme za to rádi a prosím, podpořme snahu této provozovatelky obchodu
svými nákupy a shovívavostí v komunikaci. Odplatou nám jistě bude její snaha obchod udržet a rozvíjet. Jen
tomu dejme čas. Děkuji všem, kteří tuto prosbu vyslyší.
Starosta

Zápis do Mateřské školy Oldřiš
Mateřská škola Oldřiš vyhlašuje zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017 / 2018
Zápis do mateřské školy se uskuteční
ve středu 3. května 2017 od 8.00 do 11.30 hodin.
Zápis proběhne v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním a středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s ustanovením vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.
Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské
školy nedocházejí. Nárok na přednostní přijetí mají od 1. 9. 2017 děti, které před začátkem školního roku
dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku.
V.Rensová, ředitelka MŠ Oldřiš

UPOZORNĚNÍ NA SVOZ ODPADU
20.5.2017 proběhne svoz nebezpečného
a velkobjemového odpadu.
Stanoviště:
na Bělidle
u Obecního úřadu
u Orlovny
na Babce

v 9.00 hod.
v 9.30 hod.
v 10.00 hod.
v 10.30 hod.

Při svozu platí stále stejná pravidla, jako v minulých letech
– tj. osobní předání odpadu svozové firmě.
Informace k mobilnímu svozu nebezpečných,
objemných odpadů a elektrozařízení:
Příklady odpadů:
Do objemných odpadů patří – starý nábytek, matrace,
peřiny, koberce, linolea, kočárky, lyže a takový odpad,
který se svým objemem nevejde do popelnice
Do nebezpečných odpadů patří – staré barvy, ředidla,
oleje (v uzavíratelných nádobách), chladící kapaliny (fridex),
brzdové kapaliny, olejové filtry, textilie znečištěné
nebezpečnými látkami, obaly od nebezpečných látek,
monočlánky, autobaterie a jiné odpady, které by mohly
být nebezpečné pro životní prostředí
Do elektrozařízení patří – ledničky, sporáky, elektrické trouby,
pračky, sušičky, vysavače, ruční nářadí, televizory, rádia,
sekačky na trávu, hračky a vše co je na elektrický pohon
včetně baterií
Pneumatiky – připravujte k odvozu pouze pneumatiky
z osobních aut!!!
Upozorňujeme občany, že při mobilním svozu se
neodváží stavební odpady jako jsou eternity, stavební suť,
stará okna a rámy, asfaltové lepenky, stavební polystyren
a jiné stavební odpady!!!
M. Serafin

----------------------------------------------------------------------

Informace pro strávníky školní jídelny:
Z důvodu personální změny ve školní jídelně bude provedeno
zúčtování stravného a vrácení případných přeplatků mimořádně
ke dni 30.4.2017. Děkuji za pochopení, Renata Nebuchlová.

TUKY A JEJICH
LIKVIDACE – MÁME
ŘEŠENÍ

Tukové částice se po použití při
ochlazení shlukují, srážejí a nabalují
na sebe další odpad. V potrubí pak
vzniká velmi odolná ucpávka, která
ho může zneprůchodnit. Tuk se
rovněž nalepuje na stěny stokových
potrubí, nastává chemická reakce a
vzniklé kyseliny urychlují korozi.
V obci zatím nemáme kanalizaci
vybudovanou, ale bylo by dobré se
před ní naučit likvidovat tuky
z domácností správným způsobem.
Kanalizační řád nezakazuje
vypouštět vodu s tuky z domácností,
ale povolené koncentrace tuků ve
vypouštěné splaškové vodě jsou tak
nízké, že z nich zákaz vylévání tuků
do odpadů vyplývá. V případě
nakládání s kuchyňskými odpady v
domácnostech je rozumné oleje a
tuky přendat například do krabice od
mléka či starého sáčku, olej přelít do
PET lahve či láhve od oleje a
odevzdat jako tříděný odpad.
Obec pořídila pro tento případ 3
nové sběrné popelnice (žluté
s označením), do kterých se tuk
z domácností ukládá výše popsaným
způsobem (v pet lahvích nebo
krabicích). NE MOTOROVÝ OLEJ!
Popelnice jsou umístěny na těchto
sběrných místech: Dolní konec u
obchodu, střed obce za mateřskou
školkou, horní konec –u skladu u
Portlů.

************************************************
DĚTI, POZOR!
Na den 4.června se připravuje zábavné odpoledne ke
Dni dětí – tentokrát v „inidánském duchu“ .
Milé děti, připravte si k této příležitosti pěkný
indiánský kostým, bude se vám hodit.
Pozvánka bude uvedena na plakátech a v příštím Zpravodaji.

Žádáme občany, aby je využívali.

Vážený odběrateli,
Společnost VHOS, a. s. ve Vaší obci ruší od roku 2018 provádění odečtů a následnou fakturaci v měsíci
únoru. Opatření se dotkne těch odběratelů, kteří neplatí zálohy, nebo se s naší společností VHOS, a. s.
již dříve dohodli na roční fakturaci bez záloh.
Nabízíme Vám možnost pravidelné platby záloh na vodné. Odečty budou prováděny dle harmonogramu
pouze v měsíci srpnu. Placené zálohy budou vyúčtovány k těmto odečtům. Zálohy je možné hradit
prostřednictvím Sdruženého inkasa plateb obyvatelstva – SIPO nebo trvalým příkazem z Vašeho
účtu.
Máte-li zájem o zálohové platby, vyplňte tento tiskopis a zašlete jej na adresu: VHOS, a. s., Nádražní
1430/6, 571 01 Moravská Třebová nebo e-mailem na adresu a.hruba@vhos.cz, případně se domluvte
telefonicky na čísle 461357156 – útvar zákaznické centrum.
Eva Šplíchalová, vedoucí útvaru zákaznické centrum

ZÁLOHOVÉ PLATBY VODNÉHO
Číslo odběru (vyplní VHOS, a.s.):
Adresa
objektu:
Majitel:
Typ záloh:

ze SIPO

trvalým příkazem z účtu*

(vhodnou variantu
zaškrtněte)

Spojovací číslo SIPO (Specifický symbol):
Výše zálohy:
Perioda
záloh:
Číslo
účtu:

…………………………….
a)

měsíčně

,-- Kč
(vhodnou variantu
zaškrtněte)
pro vracení přeplatků (jinak bude zaslán
složenkou České pošty)

b) 2 měsíce

Tel.:

e-mail:

Datum:

Podpis:

Číslo účtu VHOS, a.s. Moravská Třebová
Zasílání faktur emailem:

ANO

c)

3 měsíce

1142004482 / 5500
NE

e-mail:

* Variabilní symbol pro platbu „záloh trvalým příkazem z účtu“ Vám sdělíme po obdržení žádosti.
________________________________________________________________________________

NABÍDKA
Firma AGRODÍLNA Oldřiš, s.r.o. nabízí místním občanům
bezplatně odevzdat použité pneumatiky ve firmě Agrodílna
Oldřiš. Tato nabídka platí pouze pro fyzické osoby v množství
obvyklém. Sběrné místo je v areálu firmy.
Domluva na telefonu 721 11 88 29 Votočka Aleš.

ŠKOLA INFORMUJE….

BUDOUCÍ PRVŇÁČCI „DOBYLI ZEMSKÉ PÓLY“
Už jste někdy zapřahali psy do sněžných saní?
Rozdmýchávali oheň na sněhové pláni?
Veslovali Severním ledovým oceánem? Skákali
po ledových krách? Prodírali se sněžným
tunelem?
Troufám si říci, že nikoli. To
předškoláci, kteří přišli ve čtvrtek 6.4. do naší
základní školy k zápisu, tohle a ještě mnohé
dalšího prožili.
Osm dětí z Oldřiše a Poličky se osmělilo –
někdo dřív a někdo později – a zvládlo
během hodiny řadu her, zábav i úkolů,
vyrobilo si svoji vlajku a tu na závěr vztyčilo
na Jižním pólu. Budoucí žáčci se podívali do
tábora musherů (mašerů) a jejich psů, pluli na
lodi Fram a seznámili se také s Nobileho
vzducholodí.
Učitelé sehráli krátkou kostýmovanou scénku,
starší školáci vyrobili malé dárkové Eskymáčky, no, a zapisované děti si snad ani neuvědomovaly, že jsou ve
škole. Když se „polárníci“, se stylovým nanukem Eskymo v ruce, s námi loučili, tak někteří nechtěli ani odejít.
Pavlínka se chystala už druhý den nastoupit do školy, Zuzance se nejvíc líbila „ta nová paní učitelka“, Davídek
byl spokojený tam, kde mohl krmit pejsky,…. Podle těchto slov rodičů a příbuzných, se dětem u nás ve škole
snad líbilo. Rodiče, babičky, sourozenci také, doufám, nepovažovali tento čas za ztracený.
Chtěl bych všem „dobyvatelům pólu“ a jejich příbuzným poděkovat za to, že přišli, všem zaměstnancům
i žákům školy za nelehkou přípravu a realizaci zápisu.
Tak, Heduško, Magdalénko, Pavlínko, Zuzanko, Davídku, Lukášku, Pepíku, Vašíku, brzy na shledanou!
Foto a text: Vlastimil Vajs, ředitel ZŠ

Základní škola opět organizuje sběr starého papíru.
Ekologii se věnujeme v činnosti školy
dlouhodobě. Každý ve škole třídí téměř veškerý
odpad a následně jej pak předáváme
k další recyklaci. Jednou z pravidelně se
opakujících aktivit je i sběr starého papíru. Každá
třída i učitel má možnost do speciálních nádob
střádat papír, aby neskončil v popelnicích. Žáci
budou soutěžit o to, která třída a kteří jednotlivci
přinesou největší množství papíru. Vítězové
budou odměněni a největší část výdělku bude
použita jako příspěvek na dopravu při školním
výletě či plaveckém výcviku.

Pokud máte i vy, mílí občané, potřebu zbavit
se nepotřebného papíru nebo chuť podpořit
vzdělávací aktivity žáků naší školy, můžete se
zapojit. Vybírá se papír roztříděný dle druhů:
1) KARTON
2)NOVINY, ČASOPISY, KANCEL.PAPÍR,
LETÁKY
3) STARÉ KNIHY
4) SMÍŠENÝ (netříděný) PAPÍR.
Papír budeme vybírat v kůlně na školní
zahradě ve dnech 2. a 3. května, a to ráno
od 7:00 do 7:30 a odpoledne od 15:00 do
15:30 hodin. Po předchozí domluvě
(tel.739 593 139) je možný i jiný termín a
čas.

AKCE KROUŽKU MLADÝCH MYSLIVCŮ
Dne 17.2.2017 nás na mysliveckém kroužku navštívili členové klubu trubačů Českomoravské myslivecké
jednoty. Setkání bylo pro děti i členy klubu trubačů přínosným zážitkem a společně strávený čas si velmi užili.
Při této příležitosti Babylonští trubači přijali naši pozvánku na Den Myslivosti lesnictví a ochrany přírody, kde
vystoupí ve svém osmi členném zastoupení.
O setkání se psalo i v pravidelném periodiku Myslivost viz. článek níže.

Klub trubačů ČMMJ spolupracuje
s kroužky mladých myslivců
Rada KT na svém
výjezdním zasedání
v roce 2015 rozhodla o
zapojení trubačských
sborů do prezentační a
besední činnosti v rámci
kroužků mladých
myslivců a ochránců
přírody. Má za cíl
seznámit děti s historii
lovecké hudby, současným užíváním hudby
obohacené o ukázky a s možností vyzkoušet si
lovecké hudební nástroje. Na tuto výzvu
zareagoval také kroužek mladých myslivců a
ochránců přírody v obci Oldřiši u Poličky.
Místní kroužek navštěvuje 16 dětí ve věku 6-12
let. Pod vedením Aleše Votočky se scházejí
pravidelně každý pátek do 15 hodin ve třídě
místní základní školy.
Účast trubačů řešíme tak, že po dohodě
zajistíme setkání trubači přímo z regionu, kteří
jsou nejsnáze v dosahu.
A protože nejlepší zkušenost je ta zažitá,
rozhodl jsem se pro návštěvu osobně spolu
s kolegou trubačem Mirkem Nováčkem z Brna.
Oba jsme to měli na půl cesty, a tak jsme se
17.2.2017 do Oldřiše vypravili. Program jsme
zahájili Dykovým Vítáním a pak následovaly

další ukázky praktické lovecké hudby. Při
vzájemné diskuzi ubíhal čas rychle. Děti byly
velice pohotové a i tam, kde jsem si myslel, že
nebudou vzhledem k svému věku znát správnou
odpověď neustále překvapovaly. V průběhu
besedy jsme si vyhodnocovali správné
odpovědi a aktivitu. Společné odpoledne uteklo
jako voda a podle pozorných a zvídavých
pohledů dětí a jejich aktivity usuzujeme, že
program byl pro děti zajímavý. Pro mnohé to
bylo poprvé, kdy v ruce držely a mohly si
vyzkoušet lovecký roh. Však také děti toho
bohatě využily a od nástrojů se jim nechtělo.
Nabyté znalosti jsme si ověřili závěrečným
kvízem se skvělým výsledkem. Nejúspěšnější
děti obdržely čokoládu a ostatní sladkou
drobnost. Za společně prožité fajn odpoledne
děkuji kolegovi Ing. Mirku Nováčkovi, Aleši
Votočkovi a bystrým mladým myslivcům
z Oldřiše.
Podle údajů centrály ČMMJ máme v ČR asi 40
družin mladých myslivců. A co vy ostatní? Jak
řešíte téma lovecké hudby ve svých kroužcích.
Na základě zkušeností s těmito přednáškami
jsme se rozhodli sestavit koncept vzdělávacího
programu, který bychom chtěli nabídnout jak
dětem v kroužcích, tak také ve školách.
Uvítáme každý dobrý nápad v tomto směru,
který nám můžete napsat na e-mail:
radek.sroler@seznam.cz. Radek ŠROLER,
předseda Klubu trubačů

Výlet na Úsov….
Další akcí v rámci kroužku mladých
myslivců byl výlet na zámek Úsov, kde
je lesnicko-lovecké muzeum. Na výlet
jsme vyrazili 8.4.2017 a to v hojném
počtu nejen s dětmi z mysliveckého
kroužku, ale připojily se i rodiče a
příbuzní, takže autobus byl plný. Před
prohlídkou muzea se děti dostatečně
vyřádily ve strašidelném labyrintu a na
pojízdném dřevěném koni. Pak už jsme
v poklidu mohli jít navštívit muzeum.
Tam jsme si prohlédly exponáty
nejrůznějších zvířat a předměty
související s lovem a životem zvířat.
Většinu dětí zaujala zvířata ze
vzdálených koutů světa jako např.
žirafa, zebra, slon, lev, bizon, různé druhy antilop apod. Zajímavá byla i sbírka loveckých trofejí. I přes
nepříliš příznivé počasí jsme z výletu odjížděli s úsměvem na rtech.
V měsíci červnu se uskuteční druhý ročník Dne myslivosti, lesnictví a ochrany přírody.
Foto a text: Aleš Votočka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA NA DEN MYSLIVOSTI, LESNICTVÍ A OCHRANY PŘÍRODY

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – květen 2017
Bystré
13. 5. 2017 – Rybářské závody Jerkův rybník – Rybářský
spolek Bystré Vás zve na rybářské závody. Začátek
prezentace v 6,00 hod. Vyhodnocení závodu v 13,30 hod.
14. 5. 2017 – Koncert pěveckého souboru Červánek. V
jeho repertoáru najdete od klasických swingových písní,
přes V+W, Semafor, československou pop music, až po
současné světové hity.
27. 5. 2017 – XI. ročník turnaje „Bysterský petanque“ –
Město Bystré a Klub rodáků Vás zve na další ročník
turnaje „Bysterský petanque“, který se uskuteční od 10:00
hod. v zámeckém parku.
30. 5. 2017 – Přehlídka mažoretek a dechové hudby ZUŠ
Bystré - Přehlídka se uskuteční za hasičskou zbrojnicí
Dolní Újezd
14. 5. 2017 - Svátek matek
V sokolovně od 14 hod. pořádá MŠ Dolní Újezd ,,
Kavárnu KANKAINU"
Program i obsluhu v kavárně zajišťují děti z mateřské
školky.
20. 5. 2017 - Dětský den s rytíři
V přírodním areálu v Bořkově od 13 hod. - soutěže pro
děti v rytířském duchu.
Od 15 hod. vystoupí skupina historického šermu
TARTAS.
24. 5. 2017 - Taneční vystoupení
V sokolovně od 17 hod. vystoupí žáci ZUŠ Dolní Újezd
30. 5. 2017 - ZUŠ OPEN
Den se ZUŠkou. Celostátní happening základních
uměleckých škol od 9:00 do 18:00.
Akce se konají jak v prostorách školy, tak i venku pod
širým nebem.
Litomyšl

Hrají: Magdalena - Alena Štréblová, Dobromila - Petra
Tenorová, Pospíšil - Jan Grundman, Metternich - Petr
Buchta, Rettig - Jiří Š. Hájek, Koráb - Tomáš Petřík,
Dobromila - Ivan Vodochodský. Vstupné: 340-390 Kč
Polička
6. – 7. 5. 2017 – Hradní jarmark na Svojanově
www.svojanov.cz
7. – 28. 5. 2017 - MARTINŮ FEST
Tradiční festival klasické hudby věnovaný odkazu
Bohuslava Martinů. Koncerty probíhají každou květnovou
neděli ve velkém sále Tylova domu. Těšit se můžete na
Otvírání studánek i slavnostní zahajovací koncert pod
taktovou Jiřího Bělohlávka. (7., 14., 21.,
28.5.)www.tyluvdum.cz
18.5.2017 - DEN MUZEÍ,www.cbmpolicka.cz
26. – 28. 5. 2017 - POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ
Tradiční hudební festival v prostorách poličského
koupaliště. Mňága a Žďorp, Hudba Praha, Sto zvířat,
Mínus 123 minut, Dott atd.
Pomezí
20.-21.5. 2017 - výstava drobného zvířectva v areálu
chovatelů v Pomezí
27.5. 2017 - dětský den v areálu u ZŠ horní
Sebranice
4.5.2017 - Kurz výroba mýdel – vyrobíte si voňavá mýdla,
15 - 19 hodin, vede Lenka Kmošková, Světnice čp. 8
12.5.2017 - Kurz pletení ošatek ze slámy – vyrobíte si
ošatku z žitné slámy spirálovou technikou, 15 - 19 hodin,
vede Lenka Kmošková, Světnice čp. 8
18.5.2017 - Kurz pletení z pediku pro pokročilejší –
vyrobíte si košíček s uchem nebo něco podle vašeho přání,
15 - 19 hodin, vede Lydie Nagyová, Světnice čp. 8
26.5.2017 – Kurz drátování – odrátujete si květináč,
sklenici a nádobu, kterou si přinesete,
15 - 19 hodin, vede Jindřiška Kučerová, Světnice čp. 8
objednávky na telefonu 604 590 474

6. 5. 2017, 21:00, Music Club Kotelna, Litomyšl
Óčko Party Ride, Jakub Děkan, Refew, Aless, dj Nyx.
Vstupné: 160 Kč v předprodeji (IC Litomyšl a Paseka) a
190 Kč na místě
11. 5. 2017, 18:00 - Postel hospoda kostel
Zámecký pivovar, Litomyšl
Talk show Zbigniewa Czendlika. Obsahem talk show je
vyprávění příběhů ze Zibiho osobního, kněžského i jiného Informace poskytuje: Ing. Naděžda Šauerová, www.regionsm.cz.
života..., podané humorem jemu vlastním. Součástí pořadu
Oldřiš
je autogramiáda stejnojmenné knihy.
Vstupné: 250 Kč (předprodej v IC Litomyšl)
12.5.2017 - 14.5.2017, 8:00-17:00, - Rhododendrony,
drahokamy naší zahrady, Okrasné a ovocné školky,
POZVÁNKA
Litomyšl, Výstava květin.
18. 5. 2017, 19:00, - Česká kuchařka
14.5.2017 od 14.00 hod.
Smetanův dům, Litomyšl
v Orlovně Oldřiš vystoupení dětí
Divadelní představení Městského divadla Kladno.

z MŠ a ZŠ Oldřiš ke
DNI MATEK.
Všichni jsou srdečně zváni.

Hádej, hádej hádači

a) Mozaika moderního umělce
b) Blízké okolí bílých kontejnerů
c) Travnaté hřiště v Oldřiši

a) Satelitní fotografie povrchu Marsu
b) Letecký snímek náhorní plošiny
v Diamantových horách
c) Fotografie střepy posetého povrchu
obecního hřiště v Oldřiši

a) Materiál pro tavení skla ve sklárnách
b) Záběr ze smetiště
c) Pestrá sbírka střepů z oldřišského hřiště
VŽDY JE SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ ZA
c)
Ano, takhle připravené hřiště jsme s dětmi ze sportovního kroužku zastihli na začátku dubna, když jsme sem přišli
cvičit. Místo, kde máme zdokonalovat své pohybové dovednosti, které slouží k hrám a zábavám dětí celé Oldřiše
a kde máme plnit obsah předmětu tělesná výchova, vypadalo jako smetiště. Formou hry jsme s dětmi posbírali
plastové lahve, obaly od sladkostí, větve, prkénka, kameny různých velikostí, papíry a rozlámané části všeho
možného. Skleněné střepy děti sbírat nesměly. Tuto hodinovou zábavu jsem si vyhradil pro sebe.
Když odhlédnu od nevábného vzhledu tohoto prostoru, od neexistujících plotů, rozpadajících se mantinelů,
„rozoraného“ povrchu hřiště, kde stojí kalužiny vody, tak bychom s dětmi alespoň přivítali, aby se na jediné větší
rovné veřejné ploše mohlo běhat bez nebezpečí pořezání od v trávě zarostlých střepů. Taková zranění mohou
být velice nebezpečná. Dosud se na tomto hřišti nikomu nic vážnějšího nestalo, ale ………
Prosím proto ROZBÍJEČE A NIČITELE - bavte se takhle doma, třeba na svých zahradách, rodiče to za vás jistě
rádi uklidí!
Prosím RODIČE – podívejte se občas kam a jak si chodí naše děti hrát.
Prosím VŠECHNY o průběžnou kontrolu a doufám, že se dočkáme nejen důstojnějšího, ale především bezpečného
hřiště. Stav toho stávajícího se stává neudržitelným.
Vlastimil Vajs – ředitel školy
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