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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Dnešní zpravodaj začne neobvykle věcí, nad kterou
kroutí hlavou většina naších spoluobčanů a ztrácí tím důvěru
v naši justici a dodržování zákonů v České republice.
Mě, jako starostovi naší obce, již došla trpělivost, když
byla obec Dolní Heřmanice v tisku označena za obec, kde
bylo přistiženo nejvíc opilých řidičů za poslední období.
Přitom z 90 % se jedná stále o jednoho a toho samého
řidiče.
Tento řidič byl Policií ČR přistižen pod vlivem alkoholu
již několikrát za poslední rok a ze soudem
udělených finančních trestů si nic nedělá. Druhý den opět
navštěvuje místní „garážové kavárny“ a opět popíjí a vesele
si jezdí autem i těžkou technikou po obci.
Obec již delší dobu eviduje stále znečištěné a poničené
komunikace v obci po tomto řidiči „hospodáři“, který podniká
v takovém nepořádku, že při každém vyjetí ze svého
pozemku znečišťuje jak místní, tak i krajskou komunikaci,
které musí zaměstnanci obce po něm neustále uklízet.
Obecní úřad se ke každému soudem řešenému případu
vyjadřuje formou „Podání zprávy“ o chování občana v obci.
Veškeré zaevidované přestupky v obci jsme povinni soudu
oznámit.
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Obecní úřad bude požadovat náhradu vzniklé škody na
majetku obce a úhradu nákladů na uklízení a zametání
komunikací po tomto „hospodáři“.
Obracím se i na Vás spoluobčané, abyste již přestali
toto chování přehlížet, přestali tomuto člověku nalévat a
podporovat ho v jeho trestné činnosti a ohrožovat životy
našich spoluobčanů. Nikdy nevíte, kdo a kdy může skočit
pod koly opilého řidiče. Pak již bude pozdě vyčítat si, že jste
k neštěstí nejspíš také přispěli. V případě jakéhokoliv
přestupku informujte starostu obce nebo přímo Policii ČR,
kteří provedou šetření a zaregistrování dalšího přestupku
nebo trestného činu.
Opilému „řidiči hospodáři“ vzkazuji touto cestou, aby se
včas vzpamatoval, dal svůj styl života do pořádku, choval se
jako dalších 520 obyvatel této obce a nedělal obci Dolní
Heřmanice a především sobě další ostudu. Jsou zde i jiná
další témata, která by mohla dopadnou hůře:
Řešení přestupků v obci
V posledních dnech došlo v naší obci k přestupkům,
které jsou v pravomoci obce.
Byla to krádež ornice z obecního pozemku, kde obec
zaevidovala přestupek a bude požadovat náhradu škody.
Obecní úřad dále obdržel stížnost na rušení veřejného
pořádku a nočního klidů od 15 občanů naší obce, Stížnost
na majitele a nájemníky domu byla předána k
projednání přestupkové komisi ve Velkém Meziříčí.
I těchto přestupků se účastni výše uvedený řidič
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Investiční akce

Výstavba komunikací v nových obytných zónách.
I v nouzovém stavu probíhají práce na dokončení
výstavby místních komunikací v nových obytných zónách.
Veškeré práce budou ukončeny do konce měsíce června.
Celkové náklady na tuto akci činí 7.060 000,- Kč včetně 21%
DPH. Stavbu provádí vítěz výběrového řízení firma COLAS
CZ. Na tuto akci máme požádáno dotaci z MMR, která by
měla činit 2.400 000,- Kč, a proto musí být dodrženy veškeré
detaily projektu, jako jsou např. zpomalovací retardéry, které
by nebyly v některých místech nutné. Vyhláška o místních
komunikacích v bytných zónách toto požaduje. V případě
přidělení dotace a nedodržení projektu může kdykoliv po té
kontrola FÚ, nebo z MMR požadovat navrácení dotace
včetně penále!
Rekonstrukce rybníku „Stará Podniva“
Na konci června tohoto roku bude započata druhá
investiční akce, na kterou byla podepsána smlouva
s dodavatelem a vítězem výběrového řízení s firmou
AQUEKO s.r.o. Velké Meziříčí. Zde je vysoutěžena cena
4.415 000,-Kč včetně 21% DPH. Na tuto akci nám v těchto
dnech byla definitivně přidělena dotace ve výši 2.000 000,Kč. Stavba bude dokončena do konce roku, tak aby byly
zachyceny vody při výlovu a vypouštění vod horního rybníka
„Nová Podniva“.
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Požární nádrž – náves Dolní Heřmanice:
Zde se již několik let potýkáme s problémem, že nám
nepravidelně začne protékat hráz či přepad této nádrže.
Voda při slabém přítoku začne klesat a může dojít i při
náhlém a rychlém odtoku k vyprázdnění celé nádrže a tím
ohrožení ryb. Ryby máme v nádrži z důvodu likvidaci
okřenku, který se stále na nádrži tvoří a ryby ho pojídají.
V současné době se daří za stálých srážek držet
hladinu na maximu, ale až přestanou srážky bude nádrž
odtékat. Vždy se nám nějak podařilo díru zacelit, ale
v současné době si voda našla cestu, až na dně betonového
přepadu. Tento beton je zcela strávený a voda si může najít
cestu kdekoliv.
Proto musí být nádrž vypuštěna a celá výpust znovu
vybudována a zhutněna. Opravu provede na konci měsíce
června specializovaná firma na vodní nádrže a to firma
AQUEKO, která zde bude provádět rekonstrukci rybníka
„Stará Podniva“ jak je výše uvedeno.

Práce v obecních lesích:
Tak jako v loňskám roce dochází k těžbě kůrovcového
dřeva a k obnově vytěžených lesních porostů. Letos byly
dočištěny a vysázeny tyto části obecních lesů.
Nad skautským táborem za řekou u Řihákového mlýna
v k.ú. Oslava, část vedle cesty z D.H. k Řihákovému mlýnu
v k.ú. DH a lokalita kroužky v K.ú. DH.
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Jednalo se o výsadbu celkem 16 300 ks stromků,
výstavby asi 900 m oplocenek na výměře kolem 3 ha. Bylo
požádáno o státní dotaci na stromky a o krajskou dotaci na
oplocenky, která bude celkem činit 292 000,- Kč .
Stále platí nabídka obce na samovýrobu v obecních lesích
za cenu 100,-Kč za jeden m3. Dále odpadové dřevo
z prořezávek a uschlých mladých porostů jen za vlastní
odvoz.

Výzva pro občany:

Žádáme občany, aby nám již od těchto dnů do
kontejnerů na bioodpady nevhazovali větně ze stromů, keřů
a větší dřevěný odpad. Prosíme vhazovat jen zelenou hmotu
popř. drtiny, hobliny. Prosíme nevhazovat seno!!!
Všechny tyto nežádoucí odpady nám dělají problémy při
zpracování a rozkládání kompostu. Po dohodě se starostou
obce se tyto nežádoucí odpady dají odvést na obecní polní
hnojiště, nebo páleniště.
Minulý týden byla sběrná stanoviště tříděných odpadů
posílena o 3 žluté kontejnery na plasty a jsou objednány 3
modré kontejnery na papír.

starosta Josef Prudík
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 – leden – květen
Akce ZŠ:
Bruslení
Vzhledem k tomu, že letos byla mírnější zima a bruslení na
místním rybníku nebylo možné, vypravili jsme se na zimní
stadión do Meziříčí. Děti se mohly „vyřádit“ na velké ploše a
kromě klasického bruslení a různých her také zkoušely jízdu
zručnosti (slalom, překážky atd...). Na stadión se nám
podařilo jet v lednu i v únoru.

Pyžamový den
Ve škole již tradičně provozujeme „pyžamový den“. Děti si
celý den čtou pohádky, plní různé úkoly, povídají si o
knížkách, relaxují, cvičí. Vše probíhá v převlečení do pyžam.
Tento den si mohou také donést z domu svoje oblíbené
plyšáky či knížku.
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Výlet – Střítež
Naštěstí se nám podařilo uskutečnit výlet ještě před
karanténou, takže nemusíme litovat, že v současné době
jsou tyto akce již zakázány. V březnu se děti ze školy i
školky vypravily do Stříteže, kde na ně čekalo mnoho
atrakcí: skákací hrad, spousta skluzavek, prolézaček,
trampolín a tříkolek. Všichni se společně proháněli celým
dětským parkem a snažili se vyzkoušet všechny nabízené
možnosti. Celý areál byl určen pouze nám. Děti tak měly
možnost se opravdu vyřádit. Všechny byly natolik ve svém
živlu, že mnohé z nich na zpáteční cestě usnuly.

„KOROVÝUKA“
Vzhledem k neočekávané události rozšíření koronaviru
v republice, došlo k uzavření škol a školek. Život však nejen
v rodinách, ale i v naší škole a školce běžel dál. V první řadě
jsme se snažili rychle zorientovat a uchopit novou formu
vzdělávání tzv. „distanční výuku“. V rámci této výuky jsme
nejprve zadávali jednou týdně úkoly (v ZŠ i v MŠ
předškoláci) a doufali jsme, že se školy brzy otevřou a
budeme dále pokračovat v obvyklé výuce. Celá situace se
však vyvíjela jinak, proto přišla paní učitelka Turzová
s nápadem a realizací výuky on-line. Změna všem velice
prospěla, sociální kontakt přes počítač byl po delší pauze
opravdu vítaný. Kromě toho pedagožky využily výuku
především pro předměty, ve kterých potřebovaly okamžitou
zpětnou vazbu od dětí (anglický jazyk, čtení, prvouka...).
Týdenní zadávání úkolů mailem pokračovalo tedy paralelně
s online výukou. Díky tomuto vzdělávání a výborné
spolupráci rodičů jsme učivo zvládli tak, abychom nebyli
v nepříjemném časovém skluzu.
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Akce MŠ:
Zimní radovánky
Ani letošní mírná zima nás nezastavila v tradičních zimních
radovánkách. Protože děti mají radost i z opravdu malé
vrstvy sněhu, museli jsme ji vždy využít. Hned jak nám
nasněžilo, vytáhli jsme pekáče a na zahradě jsme se
klouzali z meze. Podařilo se nám dokonce postavit
sněhuláka, vytvořit andělíčky a proběhla koulovačka děti vs.
paní učitelky.
Krmení zvířátek
V lednu si s dětmi povídáme o krmení ptáčků a zvířátek a o
tom, jak je důležité se o ně během zimních měsíců starat.
Proto jsme se vydali do nedalekého lesíka a zvířátkům
donesli dobroty v podobně jablíček nebo mrkví, které si děti
přinesly.
Karneval
Únorem nás provází masopustní veselí a čeká nás karneval.
I letošní rok byl plný krásných masek, zábavy, tance a
soutěží. Holčičky se nám proměnily v princezny, berušku
nebo tanečnici a u kluků vládli opraváři, dále hasič, voják,
šašek nebo andílek. Objevili se také Mimoni, Spiderman,
včelka a mouchy. Dětem jsme připravili tradiční i netradiční
soutěže, jakými jsou skákání v pytli, házení míčkem na cíl,
chůze na chůdách, slalom a přetahování lana. Závěrem
jsme si udělali diskotéku a pořádně si zatančili. Celé
dopoledne jsme si všichni moc užili.
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Pečeme muffiny
V rámci týdne povolání a řemesel jsme si upekli mrkvové
muffiny. Protože s dětmi pečeme pravidelně, všichni věděli,
co se bude dít. Společně jsme si navážili potřebné suroviny,
děti si vyzkoušely strouhání mrkve, míchání těsta a poté si
každý naplnil svůj košíček. Naše hodné paní kuchařky nám
muffiny upekly a pak si je děti mohly odnést domů.
„DOBA KORONAVIROVÁ“
Přerušení provozu zasáhlo i nás v mateřské škole. Tuto
zvláštní dobu jsme s paní učitelkou nezahálely a pustily se
do věcí, na které během školního roku nezbývá tolik času.
Začaly jsme kompletním úklidem třídy – třídily jsme hračky,
praly vše, co jsme mohly dát do pračky, utíraly police a
dezinfikovaly každý kousek nábytku. Generální úklid
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neminula ani učitelská šatna, kde jsme postupně nacházely
opravdové skvosty. Největším objevem pro nás byla krásná
alba z let, kdy školka začínala. Také jsme vypracovaly nové
vzdělávací programy pro nadcházející školní rok, vytřídily
veškerou dokumentaci a nachystaly vše na obnovení
provozu. V průběhu přerušení provozu jsme také posílaly
dětem písničky, básničky, různé úkoly nebo omalovánky.
Vše bylo pro radost a zpestření času, který museli najednou
všichni trávit doma. Obě jsme vyhlížely konec této situace a
těšily se, až budeme mít školku zase plnou dětí. Na konci
dubna, kdy se vládní opatření trochu uvolnila, jsme vyjely na
kolech a vytvořily pro děti v terénu kartičky s úkoly. Protože
máme děti nejen z Heřmanic, ale také z Petrávče, Jabloňova
a Tasova, rozhodly jsme se umístit kartičky ve všech obcích.
Heřmanické děti měly na „školkové brance“ připevněnou
mapu s místy, kde úkoly najdou, v okolních obcích jsme
rodičům napsaly přesné instrukce. Celá tato aktivita měla
veliký úspěch a vznikla spousta fotek, které nám poté
zdobily nástěnku. Od 18.května jsme opět v provozu a
doufáme, že už nás znovu žádný vir nezastaví.
DALŠÍ ČINNOSTI V DOBĚ KARANTÉNY:
Nečekaná pauza a následné přerušení provozu škol nabídla
prostor, abychom se věnovali činnostem, které se obvykle
uskutečňují po dopoledním vzdělávání případně o
prázdninách:
Vybavení kuchyně:
V mateřské škole tedy došlo ke kompletnímu generálnímu
úklidu kuchyně a vybavení novým nerez stolem a pojízdným
vozíkem.
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Nové šatny
V základní škole byly vystěhovány staré šatny, vyměněné
lino, provedena nová malba a po zakoupení nových šaten
s dětským motivem se nabídla asistentka z MŠ p.
Hybášková s paní profesorkou Valovou, že šatny vyzdobí a
dotvoří umělecky. Děti tak po vstupu do školy přivítají
vkusně vymalované prostory, ze kterých dýchá přívětivá a
hravá atmosféra.
Zápis do ZŠ a MŠ
Zápis do obou zařízení proběhl on-line formou. Do základní
školy se přihlásilo 5 žáků, z toho 5 dětí bylo přijato (1
z nespádového obvodu), do mateřské školy se přihlásilo
13dětí, z toho 8 bylo přijato.
Videokonference
Videokonference nahradila osobní přítomnost rodičů na
pracovišti – tedy klasické rodičovské sdružení. Při on-line
vysílání jsme často bojovali se špatným zvukem či
připojením, proto byly všechny materiály vždy zasílány
rodičům
i
písemnou
formou
včetně
výstupů
z videokonference.
Inspekční šetření
Přizpůsobení se novým podmínkám šetřila i 2x inspekce,
jednou telefonickým 30-minutovým pohovorem, podruhé
škola zasílala vyplněný dotazník. Touto formou inspekce
nejen kontrolovala chod škol, ale rovněž zjišťovala možnosti,
jak danou výuku uchopit a připravit se tak do budoucna pro
případ, že by nastala podobná situace.
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EU projekt – šablony
Škola se zapojila do výzvy EU peníze školám a získala tak
finanční prostředky na asistentku do MŠ, ZŠ, na pomůcky a
vzdělávání učitelů (tzv. sdílení zkušeností). Zatím byly
využity prostředky pro nákup pomůcek a asistentku
v mateřské škole.
Informace:
V současné době rapidně klesla cena výkupu papíru na trhu,
proto až do odvolání nebudeme přijímat žádný papír ani
lepenku. Ve sběru hliníku nadále pokračujeme, můžete
nosit i drobné vyřazené elektrické spotřebiče (kulma, fén,
mixér……) a vybité tužkové baterie. Děkujeme všem, kteří
vedou děti k ekologickému cítění.

Poděkování:
-

Děkujeme obci Jabloňov, která i v letošním roce
zaslala sponzorský dar ve výši 20.000,- Kč pro školu i
školku. Tuto částku jsme zatím ještě nevyčerpali.

-

Děkujeme rodičům, kteří v době uzavření škol
udělali vše pro to, aby jejich děti mohly pokračovat ve
vzdělávání distanční formou. Obzvláště děkujeme za
trpělivost při řešení problémů s připojením či
zvukem při on-line vzdělávání. Ta se opravdu
vyplatila a ve vzdělávání přinesla své ovoce.
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-

V neposlední řadě musím za svou osobu poděkovat
i personálu, který se v nové zatěžkávací zkoušce
velice osvědčil a prokázal tak schopnost v době krize
„táhnout za jeden provaz“.
Mgr. Pavla Kamanová, ředitelka

Pohodové vykročení do dalších dnů a hlavně odolnost
proti novému viru…
………..přeje personál ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI
Rok 2020 začal tak, jako každý jiný rok, tedy tříkrálovou
sbírkou. Letos se vybralo společně v obou našich obcích
bezmála 21.000,- Kč. Všem dárcům patří velký dík. Děkuji
také všem koledníkům a jejich dospělým doprovodům.
V neděli 23. února jsme ještě stihli pro děti uspořádat dětský
karneval. Karneval se opět nesl v duchu her, soutěží a
tance. Myslím, že jsme si všichni užili pěkné nedělní
odpoledne. K tanci nám hrála jako každoročně živá hudba
JP Expres.
A pak už se nedělo nic, lépe řečeno děly se věci! A už se
jenom rušilo a rušilo. Všichni však věříme, že se nakonec
podaří většinu naplánovaných akcí přesunout na jiný termín.
Je to hlavně muzikál Čarodějky a vítání občánků. Všichni
musíme být trpěliví a čekat na postupná uvolňování. Muzikál
Čarodějky bude uskutečněn v náhradním termínu, o kterém
budete v čas informováni. Prozatím probíhají jednání
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s divadlem o náhradním termínu. V současné době se ještě
nehrají žádná muzikálová představení.
Bude ještě zrušen 6. 6. dětský den a 20. 6. dětská
diskotéka.
Budeme věřit, že se už podaří 11. 7. heřmanická pouťová
zábava, na které by měla hrát známá skupina Beat Beand.
V neděli 12. 7. bude v obecním domě v 11 hod. pouťová
mše svatá a odpoledne od 15 ti hodin na venkovním
parketu dechová hudba.
Věříme také, že budeme moci uspořádat i Heřmanické
dechovky, a to 8. srpna.
Na sobotu 29. 8. je naplánované setkání heřmaňáků a
oslaváků u prasete. K tanci a poslechu je pozvaná hudební
skupina ze Žďáru nad Sázavou „Knajpa“
Vzhledem k tomu, že jsme letos nemohli uspořádat jarní
zahrádkářský zájezd, mohli bychom se podívat na Zemi
živitelku a spojit výlet třeba i s návštěvou historického
centra Českých Budějovic. Měla by se konat ve dnech 27. 8.
- 1. 9. termín bude upřesněn. Zájemci se mohou hlásit
v úředních hodinách na obecním úřadě.
Letošní termín dožínek připadá na neděli 27.9. V 8 hod
mládež s Dolních Heřmanic a Oslavy ponese dary země do
kostela sv. Petra a Pavla v Tasově.
Také bychom mohli podle zájmu Vás občanů zavítat na
proslulou Velkou Pardubickou, která se bude konat
11.10.2020.
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Přeji Vám jménem všech členů kulturní komise, krásné jarní
a letní dny a věřím, že se na nějaké společné kulturní akci
potkáme.
Za kulturní komisi Marie Krištofová

SPORT
Milí sportovní fanoušci,
je květen a my přicházíme se zprávami ze sportu.
Letošní sezóna byla ovlivněna koronavirem, proto fotbalové
zápasy nebyly dohrány. Fotbal v naší obci hrají žáci a
mladší dorost. Žáci hrají Žďárský okres a mladší dorost
nastupuje v soutěži mladšího dorostu na Třebíčském
okrese. V průběhu března byla soutěž z důvodu pandemie
koronaviru ukončena. V průběhu května jsme začali s
fotbalisty zase trénovat, umožnil nám to lepší vývoj ohledně
pandemie a uvolnění vládních nařízení.
Stolní tenisté mají v naší obci 2 mužstva. Soutěž byla letos
odehrána celá, soutěž je v průběhu března ukončena, proto
se stolních tenistů koronavirus nedotkl.
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Všem občanům a sportovním fanouškům přeji hodně zdaru
v osobním i sportovním životě.
Miloš Bednář

ZPRÁVY Z HASIČKY
Vážení spoluobčané,
jsem ráda, že se vám mohu představit z nového vedení SDH
Dolní Heřmanice, které bylo odsouhlaseno na každoroční
výroční schůzi v prosinci 2019. Již z minulého zpravodaje
znáte jejich jména a pevně věřím, že nová krev do sboru
přinese jen samá pozitiva, nové členy a vyšší aktivitu sboru.
Nyní se poohlédneme zpět, co se dělo v naší obci od
začátku roku až doposud.
Poslední únorový den, tj. v sobotu 29. 2. se konal tradiční
masopustní průvod obcemi Dolní Heřmanice a Oslava.
Průvodu se zúčastnilo zhruba 35 různorodých masek.
Někteří si masky vyráběli sami, jiní si je vypůjčili. Nicméně
počasí bylo po celý den velmi proměnlivé. Z rána sněžilo,
pak pršelo, a nakonec kolem poledne vysvitlo sluníčko. I
přes nepřízeň počasí byly veškeré masky spokojené. Velice
nás potěšily hospodyňky, které měly nachystané chlebíčky,
uzené maso, koblížky, křupance, ale i teplý čaj. Hospodáři
zase na nás nezapomněli a podělili se o svá zahřívadla
vlastní výroby, která nás v tak chladném počasí příjemně
zahřály. Celý průvod nás doprovázeli muzikanti Ladislava
Prudíka.

18

Dále se na začátku jarních prázdnin, v pátek 6. 3., konalo
kino pro děti a teenagery. Rozhodli jsme se obnovit tuto akci
z roku 2017 a pokračovat v ní. Obohatit tím kulturní a
společenské dění v naší obci. Na programu bylo od 17 hodin
kino pro mladší děti, kdy se promítal film Tajný život
mazlíčků II. A pro starší děti se promítal od 19 hodin film
Star Wars 8. Velice nás potěšila účast dětí i rodičů, kteří
doprovázeli svá dítka na promítání. Pro všechny děti jsme
měli nachystané drobné občerstvení v podobě párku
v rohlíku, křupek a limonády. Vytvořili jsme atmosféru
podobnou velkým multiplexům s velkoplošnou projekcí. Vše
se konalo v kulturním domě ve velkém sále a jeho atmosféra
nás nadchla natolik, že bychom v budoucnu chtěli udělat
další podobnou akci a tentokrát nejen pro děti, ale i třeba pro
dospělé.
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To je zatím vše z našich uskutečněných akcí. Zbylé
naplánované akce jako například okrskové závody, schůze
SDH, uctění památky sv. Floriána v Křižanově či tradiční
májová zábava byly zrušeny či posunuty na jiný termín, který
zatím není znám. Vzhledem k vzniklé pandemii nelze nic
plánovat a chystat. V případě konání akcí Vás budeme
s předstihem informovat pomocí webových stránek obce
Dolní Heřmanice, e-mailingem i místním rozhlasem.
Nicméně věříme, že se vše brzy vrátí do původního stavu a
budeme se moci vrátit zpět k zaběhlým aktivitám a osobním
setkáním.
Proto mi dovolte, vám všem popřát hlavně pevné zdraví a
příjemné slunné jarní až letní dny.
Děkujeme za přízeň, vaši hasiči!
Za hasiče SDH Dolní Heřmanice
Jana Martincová
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VÍTE, ŽE …

... knihovna je místem celoživotního vzdělávání!
Půjčování knih má v naší obci letitou tradici. Umístění
knihovny se během let několikrát změnilo, stejně tak i funkce
knihovnice. V současnosti je knihovna v Obecním domě a
knihovnicí je již více jak dvacet let paní Růžena Vlčková.
Provozní doba je každou sobotu od 15.00 do 17.00 hodin.
Čtenářům nabízí výběr z 1663 knih různých žánrů a jelikož
knihovna spolupracuje s Knihovnou M. J. Sychry ze Žďáru
nad Sázavou, dochází 2x ročně k rozšíření nabídky o zhruba
230 knih novějšího vydání. V nabídce je i časopis Naše
rodina. V současné době je zaregistrováno 17 stálých
čtenářů, noví čtenáři jsou srdečně vítáni. Těm méně
pohyblivým přinese po domluvě paní knihovnice knihy domů.
Půjčování knih je zdarma.
kronikářská komise

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih
pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“
Jan Amos Komenský
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