Informace pro občany – červen 2020
Vážení spoluobčané,
Náš život se po epidemii koronaviru po více jak dvou měsících pomalu vrací do normálu. Je odvolán
nouzový stav a ikdyž roušky, symbol uplynulé doby, budeme ještě určitou chvíli potřebovat, věřím, že se
celá epidemie stane jen jednou za zajímavých událostí v našem životě. Z médií vidíme, že i názory
opravdových odborníků v oboru se můžou lišit. Nevíme, zda se nemoc s nástupem podzimních chladných
dnů nevrátí. I nadále tedy sledujme vývoj situace a dodržujme vládou vyhlášená opatření, přinejmenším
s těmi o dodržování osobní hygieny lze jistě souhlasit.
Následky protiepidemických opatření však pocítí ekonomika naší země a samospráv. Kraje, obce a
města přijdou letos řádově o miliardy korun, které jim každoročně plynou z daní a ze státního rozpočtu.
Možná, že jste sledovali vývoj jednání ohledně tzv. kompenzačního bonusu, kterým se vláda snaží zajistit
finanční pomoc pro OSVČ a s.r.o. postižených vládními opatřeními. Na této pomoci se mají 25% podílet též
samosprávy, tedy kraje a obce. Myšlenka nastartování ekonomiky a pomoci podnikatelům, kteří nemohli
provozovat svojí živnost, je jistě správná. Je ale diskutabilní, zda by pomoc neměla jít pouze ze státního
rozpočtu. Stát vyhlásil nouzový stav a obce by neměly náklady na kompenzaci těchto opatření nést. Za
samosprávy se postavil Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova,
hejtmané a také Senát, ovšem neúspěšně. Poslanci se rozhodli setrvat na sněmovní verzi, která znamená
pro obce propad 12,5 mld. Kč a pro kraje dalších 4,5 mld. Kč. Bohužel Vláda ČR předložila koncem května
v rámci legislativního stavu nouze další návrh s dopadem na rozpočty samospráv, tzv. zpětnou kompenzaci
daňových ztrát, která přináší pro samosprávy propad nejméně 7 mld. Kč pro obce a přes 2,5 mld. Kč pro
kraje, návrh je nyní v Senátu. Celkové kumulativní dopady těchto vládních opatření tak už přesahují 20
mld. Kč jen pro obce a města (dalších 7 mld. Kč pro kraje) a mohou dosáhnout i 25 mld. Kč. K danému je
nutné připočíst předpokládaný propad ve sdílených daních cca minus 40 mld. Kč oproti vládní predikci na r.
2020. Dobrou zprávou je, že po nátlaku výše zmíněných spolků bojujících za samosprávy, je
pravděpodobné, že obcím a městům bude výpadek příjmů kompenzován částkou 1200 Kč na hlavu, i toto
je však nutné schválit v Poslanecké sněmovně a Senátu. O kolik peněz dostaneme méně ještě není nikde
černé na bílém, zdá se, že propad bude ve výši 1,4 milionu korun a příjem 420 tisíc, tedy půjde o více jak 1
milion korun. Že peníze ve státní kase nejsou, asi většina lidí pochopí. Vláda však svými bohorovnými sliby
v uplynulém roce roztočila kolotoč utrácení a postrádám kroky, které by vedly ke snížení neustále
bobtnajícího státního aparátu a odstranění neskutečné byrokratické mašinérie souhlasů, razítek a povolení
jak pro samosprávy, tak především pro podnikatelské subjekty.
S výpadkem příjmů se budeme snažit vyrovnat. Rezervy z let minulých na účtě máme a snad kromě
výstavby bytů nad prodejnou žádné plánované akce odkládat nebudeme.
Úspěšně pokračuje přestavba požární zbrojnice, začíná se s pracemi na zateplení celé budovy, akce je
spolufinancovaná z fondů OPŽP a IROP. Práce provádí firma Bezedos a s průběhem jsme spokojeni, velká
pochvala patří stavbyvedoucímu .
Každopádně platí, že letos provedeme opravu opěrné zdi Hlavňovského potoka s pokládkou kanalizace
v úseku k čp.30. Zeď je již v havarijním stavu. Jsem sice trochu zaskočen informacemi Povodí Labe, kolik
souhlasů k tomu bude potřeba (správa CHKO + odlov mihulí Českým rybářským svazem, Odbor životního
prostředí MÚ Náchod a i samotného Povodí Labe), to by však neměl být problém. Na akci přesahující
částku 1 milion Kč máme rezervovanou v rozpočtu, byla vybrána firma MOVIS Hronov, a měla by být
provedena v létě, až bude co nejmíň vody v potoce.
Byli jsme úspěšní s žádostí o dotaci na rekonstrukci parkoviště u školy u krajského úřadu, získáme
částku 1,45 mil, Kč, dotace je ovšem 50%, tedy stejnou částku budeme muset vynaložit z rozpočtu našeho.
Akci je nutné uskutečnit do 30.11.2021, odložíme ji tedy pravděpodobně až na začátek příštího roku. A
jsme připraveni si vzít na něj i úvěr.

Dokončili jsme dlouho slibované práce na opravu povrchu v zadní části sběrného dvora, zvlněný povrch
žulových kostek byl vybrán, bylo vybudováno nové štěrkové podloží a žulové kostky byly znova položeny.
Dále jsme nezapomněli na požadavek vybudovat svodidla v kopci za hotelem u Berků, firma Hauckovi
s.r.o. z České Skalice nám zpracovává nezbytný projekt, na pozemku Kutíkových budou osazena
dřevoocelová svodidla, vybereme to nejestetičtější řešení.
V uplynulých dnech provedli pracovníci Povodí Labe s.p. odbahnění části Hlavňovského potoka a části
toku Dunajka. Podle domluvy vyčistili i naši požární nádrž. To se ukázalo jako šťastné řešení při
přívalových deštích 18.června, nadrž i koryto Dunajky objem vody zvládlo.

Na pár měsíců je tedy pokoj, ovšem zarůstání při současném nedostatku vody nezabráníme.
Požární nádrž je však ve velmi špatném stavu. Projekt na rekonstrukci nádrže máme již prakticky
připraven od Agroprojekce Litomyšl, chybí vyjádření dotčených orgánů a též celkový rozpočet, který jistě
„vyjadřovačky“ negativně ovlivní. Ministerstvo zemědělství vyhlásí na podzim dotační titul „Podpora
opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“, z něhož se pokusíme se pro tuto akci
získat finanční prostředky. Žádost o dotaci však budeme muset zadat nějaké zkušené firmě, která umí
žádost posunout „výš“, neboť převis žádostí je veliký, již jednám s osvědčenou firmou Profesionálové s.r.o.
Hradec Králové.
Plánujeme též rekonstrukci veřejného osvětlení. Nyní očekáváme, jak dopadnou naše žádosti o dotace
z Národního programu životního prostředí u MŽP, protože v konečném důsledku není tato dotace závratně
výhodná, možná ji nepřijmeme a dle finančních možností akci provedeme svépomocí. O výsledku žádosti o
dotaci MMR na úpravu dětského hřiště ve školní zahradě též čekáme, tu bychom získali moc rádi …..
starosta

Deratizace
V květnu proběhla v naší obci deratizace, opět ji provedli Prouzovi z Vrchovin. Otrávené návnady jsme
nasadili do věch kanalizačních šachet a do mnoha nalezených otvorů v zemi. Asi s účinkem, několik
mrtvých hlodavců bylo spatřeno na našich komunikacích. Potkanům přejí klimatické
změny. V letech, kdy mrzlo celou zimu, stav jejich populace stagnoval nebo se i
snižoval. Ovšem poslední roky, kdy v zimě téměř nemrzne jejich počet stoupá.
Bohužel sami občané často výskyt hlodavců nevědomky podporují. Nadále platí,
že se hlodavci budou vyskytovat tam, kde mají potravu a vhodné prostředí. Lidé
by se neměli zbavovat zbytků jídla splachováním do toalet, kde na ně potkani čekají, a
už vůbec ne do potoka !!! Když už není pro zbytky jídla jiné uplatnění, je dobré vyhodit je
do uzavíratelné nádoby na odpady.
Obec je povinna zajistit deratizaci ve svých objektech, v kanalizační síti a na vybraných
veřejných prostranstvích, kde byl zvýšený výskyt potkanů zaznamenán. V případě nemovitostí, staveb a
zařízení, které nejsou v majetku obce, jsou deratizaci povinni zajistit jejich vlastníci na své náklady.
Pokud se budou hlodavci vyskytovat nadále, objednáme jejich likvidaci též na podzim.
starosta

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 29. června 2020 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. OZ Vyhláška
2. Požární řád
3. Různé

Těšíme se na Vás

Výše uvedená pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
obce je letos třetí, druhé veřejné zasedání, které se konalo
27.dubna, v době pandemie, bylo bez přístupu veřejnosti, jak
vidíte, v rouškách a bylo spíše symbolické.

ODPADY
K četným připomínkám na nevyvezené kontejnery :
Firma, svážející obnošené šatstvo byla postižena koronavirovou krizí,
zaměstnanci v těchto firmách bývají většinou nekvalifikovaní, často
cizinci, ti měli v uplynulém období zákaz vstupu do ČR. Věřím, že se
situace uklidní, kontejner je nyní vyvežen.
Kontejnery s plastovým a papírovým odpadem byly v uplynulých
týdnech často přeplněné. Jednak je to tím, že jsme jeden kovový
kontejner na plasty museli zlikvidovat, protože byl děravý, nyní je již na
stejném místě umístěn nový, od firmy Marius Pedersen. U papíru je
situace ještě horší. Zde bych chtěl naše občany požádat, aby kartony
pokud možno stlačili nebo je do kontejnerů ukládali naporcované, tak
aby se do nich co nejvíc vešlo. Pokud bude nutné, ještě jeden
kontejner přikoupíme.
Jako vždy ale upozorňuji, že musíme myslet na ekonomiku. Za každý
vývoz barevných kontejnerů se svozové firmě platí, loni to bylo celkem 101 tis.
Kč, kompenzací jsou pak odměny od obalové společnosti Ekokom od
váhového množství vytříděného odpadu. A ty dělaly za rok 2019 celkem 68474
Kč. Ačkoli si nejsem jistý, zda Ekokom dostává od svozové firmy úplně přesné
váhy za každou obec, opravdu se vyplatí, je-li kontejner plný a těžký. Pokud by
tyto opravdu nestačily, jsme připraveni umístit další dva kontejnery na plast a
papír do areálu v bývalé Vebě, naproti truhlárně.
Bohužel se množí případy neoprávněného odkládání odpadů u kontejnerů.
Např. zrcadlo do skla nepatří, stejně tak tabulové sklo nemůžete odkládat u
kontejnerů, řidič svozové firmy ho rozbíjet nebude a všeobecně hrozí úraz.
Pohodit dvě tašky se sádrokartonovými deskami je přímo drzost a doufám, že
se původce alespoň zastydí. Opakuji, objemný odpad patří do kontejneru ve
sběrném dvoře, každou druhou sobotu, po dohodě s obecním zaměstnancem
ho můžete donést i mimo tuto dobu.
starosta

Činnost svazku DSO Policko
Bukovice je členem Dobrovolného svazku obcí Policka, jeho cílem je koordinování celkového
rozvoje území mikroregionu na základě společné strategie, tam, kde je to možné. V uplynulých měsících
byl realizován projekt Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO Policko, který je
spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na tvorbu strategických a koncepčních a technických
dokumentů jednotlivých členských obcí a strategického dokumentu samotného DSO, a na vzdělávání
úředníků a volených zástupců jednotlivých obcí.
K strategický rozvojový dokument naší obce je umístěn na webových stránkách, pod termínem
technické dokumenty se skrývá pasportizace, což je vlastně znamená zaevidování hmotného majetku do
databáze, která nám říká, jaký majetek obci náleží, zda leží na jejím pozemku či pozemku soukromého
vlastníka nebo v jakém je majetek technickém stavu. Pasportizace umožňuje efektivní údržbu a znalost
našeho majetku.
Na tomto veřejně přístupném odkazu najdete náš pasport kanalizací, pasport veřejného osvětlení a pasport
komunikací a dopravního značení: https://wegas.cz/portal/#/public?name=obec_bukovice
Zpracovatelem byl již nám známý Envipartner Brno, který nám zajišťoval dotaci na veřejný rozhlas.
Případné chyby nebo nedostatky nebo nově vybudovaná infrastruktura mohou být kdykoli odstraňovány
nebo doplňovány. Celková cena projektu za celé DSO se blíží 6 mil. Kč s pouhou 5% spoluúčastí.
starosta

Informace ze Správy CHKO Broumovsko
Z dotačního programu MŽP „Péče o krajinu“ je možné v letošním roce podpořit výsadbu nelesní
zeleně, dotaci administruje Správa CHKO Broumovsko. Až do výše 100% uznatelných nákladů lze čerpat
na výsadbu solitérních stromů k sakrálním stavbám, stromořadí nebo alejí nebo zakládání remízů. Všichni
víme, že výsadba stromů je v dnešní době velmi důležitá. Stromy zadržují vodu, snižují teplotu a prašnost a
tvoří krajinu zdravější a úrodnější. Případní zájemci nechť se obrátí na Správu CHKO nebo na obecní úřad.
Podmínkou je vlastnictví pozemku nebo souhlas vlastníka. Za naši obec jsem uvažoval o likvidaci náletů a
poškozených stromů s náhradní výsadbou kolem cesty na Ostaš. Bohužel nejsme vlastníky parcel kolem
cesty a k rozhovoru s jejich vlastníkem, který nás několik let nabádá k jejich odkupu za cenu velmi
neobvyklou, nenacházím slušných slov.
starosta

Na závěr trochu veselejší informace. Protože se zprovoznění restaurace U Berků v brzké době
nedočkáme a protože ani motorest Fialka již nebude provozován jako restaurace, rekonstruovali jsme
v uplynulých měsících prostory klubovny v sokolovně. A v minulém týdnu k tomu vyrostlo venkovní
posezení pod pergolou. Akce byla prováděna prakticky svépomocí a lidem, kteří se na ní podíleli, patří
velký dík.

……… jako za starých časů při Akci Z, a výsledek stojí za to ….

Klubovna bude otevřena každý pátek, žádné ambice dělat z toho hospodu nemáme, a každý, kdo bude
chtít posedět, pokecat, pobavit se a lehce občerstvit, bude vítán…
starosta

Připomínáme splatnost místních poplatků – do 30.6.2020
Děkujeme za pochopení v tíživé „koronavirové“ situaci, i za to, že mnozí z Vás využili možnosti zaplacení
místních poplatků za odpady a psi převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Ti, kteří ještě
nemají zaplaceno, prosíme o splnění povinnosti a především označení odpadové nádoby platnou známkou
pro rok 2020.
Obec Bukovice nabízí starý nábytek z našeho úřadu zdarma, pouze za odvoz

Nečekaný konec školního roku
Je to dlouho, co jsme prostřednictvím zpravodaje informovali o dění ve škole. Naposledy v únoru,
před tím, než nastal tak nečekaný obrat v zažitém běhu našich životů – i v běhu školy. Začalo druhé
pololetí, děti se dočkaly jarních prázdnin, když v tom byla výuka ve škole ze dne na den zastavena a my
museli hledat cesty, jak děti učit doma – na dálku. Každý se ocitl v odlišné situaci a musel se vypořádávat s
vlastními problémy. I děti, i my učitelé, i rodiče. Teď nastal čas bilancování, jak se nám podařilo se s touto
neobvyklou situací vypořádat. Myslím, že se nám to povedlo velmi dobře. Trocha zmatků a nejasností nás
provázela, ale v celku – všichni učitelé si našli cestu, jak vyučovat, všechny děti si našly způsob, jak se učit.
A protože jsou ještě v mladším školním věku, byli to především rodiče, kteří jim s tím pomohli.
Poděkování patří více než kdy jindy rodičům. Děkujeme za čas, který jste učení se svými dětmi
věnovali, děkujeme za vstřícný přístup, kterým jste umožnili propojení školy s vaší rodinou a děkujeme za
trpělivost i nápaditost při učení, obojí bylo často potřeba. Přes to, že řada z vás plně pracovala jako dřív,
přibrali jste si i učitelskou roli. Děkujeme vám, rodiče!
Věřím, že nás všechny neobvyklá situace obohatila. Lidsky, v pochopení smyslu školy, role učitele,
podpory rodičů a hlavně v pochopení potřeb dětí. Stejně jako vy doma i my jsme se s nadhledem zamýšleli
nad smyslem rozvrhu, nad ranním vstáváním, nad osnovami, učebnicemi a nad vším tím, co nám poskytuje
oporu ve školním prostředí. Změna úhlu
pohledu nám ukázala, co je skutečně
důležité a co nikoliv. Co bylo jinak?
- Rozvrhy rázem přestaly určovat
běh dopoledne. Zato si každé z dětí
vyzkoušelo
trochu
toho
time
managementu. Kolik mám práce, jak si ji
rozvrhnout, co zvládnu sám a s čím
potřebuji pomoc. Můžu si přispat a můžu
se učit večer...a stojí to za to, nechávat
týdenní práci na neděli? Naučili jsme se
touto lekcí víc, než si uvědomujeme.
Pracovat vlastním tempem nám občas
škola neumožní, a právě to mohla být
jedna ze skvělých věcí při učení doma.
- Děti nebyly při tom, když jejich
učitelka vysvětluje nové učivo. Zato si
vyslechly způsob, jakým ho vysvětluje
maminka nebo tatínek. Naučily se, že někdy je potřeba obrátit se na někoho třetího. Naučily se, že internet
nabízí řadu odpovědí a některé mohou být skvělé a jiné bezcenné. Zjistily možná, že i jen s pomocí knih a
učebnic se dokáží nové věci naučit samy. A že je vždycky možnost zavolat a požádat o radu kamaráda.
- Děti si nemohly poměřit síly v přírodovědné soutěži ve škole. Zkoušel si ji každý doma sám,
online, někdo by řekl, že děti mohly podvádět, když je u vyplňování odpovědí nikdo nekontroloval. Ale já si
myslím, že mnohem víc to byla lekce poctivosti a fair play. A z této pomyslné soutěže v čestnosti vyšli naši
žáci jako vítězové. Téměř u nikoho jsme neměli pocit, že by soutěžil nepoctivě.
- Pracovní vyučování ve školní lavici se nekonalo. O co víc se toho ale děti naučily doma! Fotografie
vykonané práce kolem domu, na zahrádce i v kuchyni nás nenechaly na pochybách, že bylo pracovnímu
vyučování učiněno zadost a smysluplně.
- Tělocvik v bazénu, tělocvičně, ani na hřišti děti neměly řadu měsíců. Přesto řada z nich ušla pěšky
a ujela na kole víc kilometrů, než v jiných letech. Na specializované sporty a soutěže jistě příští rok zase
dojde, ale věřím, že čas strávený pohybem venku na jaře 2020 byl stejně zdravý a tělu prospěšný.
- Úkolů ze slohu moc nebylo. Nebylo, komu je číst, s kým porovnávat, jak dané téma zpracoval. Ale
poradili jsme si. Vydali jsme časopis! Podařilo se nám dát dohromady jedno číslo z příspěvků žáků. Našli
jsme čtenáře mezi vámi, občany Bukovice. Věříme, že někoho z vás časopis potěšil.
- Žáci nebyli známkováni za své výkony. Možná to někomu vadilo, ale spíš bylo i bez známek
každému jasné – to umím výborně, v tomhle dělám občas chyby, v tomhle často chybuji a tohle mi nejde
vůbec. Každý z nás má své silné a slabé stránky namíchané jinak a s pomocí zpětné vazby učitelů, rodičů i
své vlastní si můžeme stanovovat reálné cíle, jak bychom se mohli zlepšit. Známky to jenom zjednodušují
číslicí. Letos jich bylo méně, ale na výsledcích to nic nemění. Každý umí to, co se naučil.
Jsme zpět ve škole. Většina z dětí se vrátila do lavic, a i když musíme dodržovat přísná hygienická
opatření, škola funguje. Poděkování patří všem mým kolegyním, které učí co nejlépe i přes všechny
technické obtíže, které nám tento rok naděluje. Nezapomínáme přitom ani na několik dětí, které se dál učí
doma. Vše je trochu jiné, ale přesto – můžeme si společně zazpívat a zasmát se příběhům, co vyprávíme
ve třídě. Můžeme se podělit o zážitky i bolístky, vyslechnout se navzájem. Učivo můžeme procvičovat
pomocí her a aktivit, které se doma hrát nedají a učit se s pomocí krásných pomůcek, které doma děti
nemají. Paní učitelky vědí, jak dětem poradit. Umí třeba zajímavě vyprávět příběhy z dějin, znají fígle, jak

na násobilku, ukáží, jak namalovat temperou portrét a navíc mají po ruce vždy nějaké to moudro. Škole se
vrátil její smysl a učitelé i děti si ho teď lépe uvědomují. I když jsme letos nemohli uspořádat zahradní
slavnost, společný výlet nebo fotografování, i když je tento rok často popisován jako krize, chci se na něj
dívat optimisticky.
Byl to rok příležitostí a obohacení. Přinesl nám uklidnění, zamyšlení i pocit vděčnosti. Vděčnosti za to, co
jsme dosud považovali za samozřejmé. Přeji sobě i všem ostatním, ať nám klid a nadhled vydrží i v dalším
školním roce!
Lenka Karpfová

Novinky ze školní jídelny
Takový školní rok jídelna ještě nezažila. Náš provoz ovlivnila dlouhodobá nemoc a později úplné
přerušení provozu v souvislosti s hygienickými nařízeními v době, kdy byla škola zavřená. Rozloučili jsme
se postupně s oběma pracovnicemi, nejdříve s vedoucí jídelny, paní Světlanou Ulrichovou, kterou na jejím
místě nahradila Andrea Stuchlíková. Přejeme jí, ať se jí u nás líbí a práce ať jí baví.
Teď v létě se loučíme i s kuchařkou, paní Barborou Hrábkovou. Odchází do zaslouženého důchodu
po 43 letech práce pro naši školu. Její obědy poskytovaly výživu i potěšení několika generacím strávníků.
Některé její recepty jsou tak oblíbené, že se je rodiče doma marně zkouší napodobit. ,,To není jako od paní
Hrábkové…“ slyší od svých dětí nakonec místo uznání. Děkujeme jí za obětavou práci a vážíme si toho, s
jakou péčí pro nás vařila. Děkujeme, Barunko.
Mrzí nás, že jsme nemohli vařit pro cizí strávníky. Nejprve z organizačních, později z hygienických
důvodů. Od září budeme rádi opět poskytovat teplé jídlo do jídlonosičů. Vařit pro všechny bude paní Věra
Vlachová, která posílila náš tým. Přejeme jí stejně spokojené strávníky a radost z práce jako měla její
předchůdkyně.
Upozornění: Škola chystá přechod na systém plateb pomocí trvalých převodů bankovním příkazem
Podrobnosti uveřejníme v srpnu rozhlasem i na stránkách školy. Děkujeme za pochopení.

Zprávičky ze školky
Říká se, že přestupný rok bývá jiný než ty běžné. Letos se nám to vyplnilo více než vrchovatě.
Koronavirová karanténa nás všechny zaskočila, ale všechno špatné je k něčemu dobré. Rodiče si více užili
své děti a děti zase svých rodičů. Od 11. května naše školka opět zahájila svůj provoz. Zpočátku pouze s
malým počtem dětí, ale od června jich chodí stabilně kolem dvaceti. Měsíc červen věnujeme povídání o
výletech, dovolených a hlavně o bezpečném chování v přírodě a na cestách. Děti měly možnost vyzkoušet
si policejní a hasičskou záchranářskou výstroj a poskytnout pomoc zraněnému. Pokud nám počasí přeje,
trávíme
co
nejvíce
času
venku.
Pozorujeme přírodu, co kde roste, kvete,
zraje, hrajeme si v lese i na posekaných
loukách,
sbíráme
léčivé
byliny,
poznáváme luční kvítí, ale i ptáky a další
zvířata. Konec školního roku bývá časem
výletů. Náš původní plán byl vyjet do
Broumova, navštívit psí útulek a podívat
se na farmu Wenet. Nechceme však
přicházet do styku s cizími lidmi, proto si
uděláme pěší výlety po našem okolí na
Policku. Závěr měsíce patří vždy
předškolákům, kteří od září nastoupí do
1.třídy. Rozloučíme se s nimi poslední
červnový den. Na školní zahradě
uspořádáme soutěže a hry a na památku
od nás dostanou dáreček. Po té už
nastanou letní prázdniny. Přejeme všem,
aby je prožili ve zdraví a v pohodě!
Lenka Svatoňová

