Zpravodaj obce Řitka - č.12/2010

Kdo se nepoučil z dějin, musí je znovu prožívat.
J.P. Sartre

Na úvod
Vážení spoluobčané,
máme za sebou jednu z nejdůležitějších událostí, která nás v letošním roce v naší obci čekala - Komunální volby 2010.
Všem, kteří přišli k volbám a využili svého aktivního volebního práva, čímž rozhodli
o dalším směřování vývoje naší obce v následujících 4 letech, patří velké poděkování.
Vysoká účast všech voličů, celkově 67.61 % (480 z 710 oprávněných voličů ) dává novému zastupitelstvu silný a neoddiskutovatelný mandát.
Sluší se také, abych poděkoval za hlasy, kterými jste podpořili mne i mé kolegyně
a kolegy z kandidátky. Zisk 6 mandátů z celkového množství 9 mandátů byl pro kandidátku Nová volba 2010 výborným výsledkem. Rád bych osobně poděkoval za Vaše
hlasy a tím i za projevenou důvěru. Společně se svými spolupracovníky se ji pokusíme
nezklamat.
Všem novým zastupitelům blahopřeji a těším se na další 4 roky spolupráce při správě
a rozvoji obce.
Rovněž bych rád poděkoval všem, kteří letošní volby zajišťovali organizačně. Příprava i samotný průběh voleb – to vše proběhlo bez závad a zcela v souladu s platnou
legislativou.
Závěrem bych rád všem spoluobčanům popřál mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Mgr. Kamil Abbid - starosta obce

Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Řitka
konaného dne 11.11. 2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka
Přítomni:
Pavel Zeman - odstupující starosta, a nově zvolení členové zastupitelstva: Mgr. Kamil
Abbid, Ing. Ivana Černá, Antonín Dvořák, Gabriela Křístková, Marie Léblová, Josef
Mudr, Miroslav Poláček, Eva Procházková, Radek Sňozík viz: prezenční listina
Hosté: viz prezenční listina
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Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Řitka
Složení slibu nových členů zastupitelstva
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
a) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
b) Volba starosty
c) Volba místostarosty
6. Zřízení kontrolního a finančního výboru
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
8. Zpráva odstupujícího starosty a protokolární předání úřadu.
Průběh ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Řitka:

Bod 1. programu:
Před zahájením ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Řitka rozdal pan Antonín
Dvořák všem nově zvoleným členům osvědčení o zvolení do zastupitelstva obce.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Řitka zahájil odstupující starosta Pavel Zeman v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka za přítomnosti všech 9 členů nově
zvoleného zastupitelstva. V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích navrhl program ustavujícího zasedání. Viz: svolání ustavujícího zasedání
Bod 2. programu:
Podle § 69 odst. 3 zákona o obcích skládá slib člen zastupitelstva do rukou předsedajícího pronesením slova "slibuji" a složení slibu potvrdí svým podpisem.
Člen zastupitelstva obce skládá slib před zastupitelstvem obce pronesením slova
"slibuji". Člen zastupitelstva obce potvrdí složení slibu svým podpisem.
Všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a mohou se
ujmout svého mandátu. Listina s podpisy členů zastupitelstva přiložena.
Bod 3. programu:
Pan Pavel Zeman navrhl na ověřovatele zápisu paní Ivanu Černou a paní Evu Procházkovou. Na zapisovatele navrhl paní Marii Léblovou. Obecní zastupitelstvo souhlasí
s navrženými ověřovateli zápisu p. Ivanou Černou a p. Evou Procházkovou a s navrženou zapisovatelkou p. Marií Léblovou.
Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Bod 4. programu:
Před schválením navrženého programu Mgr. Kamil Abbid podal návrh na změnu
volby dvou místostarostů namísto jednoho místostarosty s tím, že jeden místostarosta
bude mít funkci uvolněnou a druhý neuvolněnou.
Hlasování: pro 8 hlasů, proti 1 hlasů, zdržel se 0 hlas
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Bylo konstatováno, že navržený program bude změněn o volbu dvou místostarostů.
Bod 5. programu:
a)
Před přistoupením k volbě nového starosty podal pan Antonín Dvořák návrh, aby
hlasování bylo veřejné.
Hlasování: pro 8 hlasů, proti 1 hlas, zdržel se 0 hlasů
Bylo konstatováno, že hlasování k volbě nového starosty bude veřejné.
b)
Do funkce starosty byl panem Antonínem Dvořákem navržen pan Kamil Abbid.
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 1 hlas, zdržel se 2 hlasy
Starosta obce pan Kamil Abbid byl řádně zvolen a převzal řízení tohoto zasedání.
c)
Do funkce 1. místostarosty byl Mgr. Kamilem Abbidem navržen pan Antonín Dvořák, do funkce 2. místostarosty byl Mgr. Kamilem Abbidem navržen pan Josef Mudr.
Pan Miroslav Poláček podal protinávrh a to paní Marii Léblovou.
1. místostarosta: Antonín Dvořák
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 1 hlas, zdržel se 2 hlasy
2. místostarosta: Josef Mudr
Hlasování: pro 5 hlasů, proti 1 hlas, zdržel se 3 hlasy
O protinávrhu se již nehlasovalo.
Oba navržení kandidáti na místostarosty byli řádně zvoleni.
Bod 6. programu:
Zřízení finančního a kontrolního výboru.
Do finančního výboru byla jako předseda navžena paní Ma Léblová. Do kontrolního
výboru jako předseda paní Ivana Černá a jako protinávrh paní Gabriela Křístková.
Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů
Kontrolní výbor: Ivana Černá
Hlasování: pro 3 hlasy, proti 6 hlasů zdrželo 0 hlasů
Protikandidát: Gabriela Křístková
Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Bylo konstatováno, že navržené kandidátky p. Marie Léblová a p. Gabriela Křístková
byly řádně zvoleny.
Bod 7. programu:
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva bude dle
§ 72 zákona o obcích.
Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů

3

Zpravodaj obce Řitka - č.12/2010

Bod 8. programu:
Zpráva odstupujícího starosty pana Pavla Zemana.
Pan Zeman informoval nové zastupitelstvo o základních projektech, které se realizovaly, nebo realizují a v budoucnu mají realizovat - viz příloha zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Řitka, konaného dne 11.11. 2010.
Dále byl navržen termín o protokolárním předání úřadu, a to dne 15.11. 2010.
Na závěr ustavujícího zasedání nově zvolený starosta pan Kamil Abbid poděkoval
odstupujícímu starostovi panu Pavlu Zemanovi za jeho práci ve funkci starosty OÚ
Řitka.
Byl také podán návrh na svolání 1. pracovního jednání zastupitelů na den 16.11.2010.
Tento návrh byl odsouhlasen.
Přílohy k zápisu:
- prezenční listina zastupitelů
- prezenční listina hostů
- svolání ustavujícího zasedání
- slib člena Zastupitelstva obce
- příloha zápisu ze zasedání
- zpráva odstupujícího starosty
V Řitce dne 11.11.2010
Zapisovatel: Marie Léblová

Starosta: Mgr. Kamil Abbid

Ověřovatelé: Ing. Ivana Černá, Eva Procházková
Usnesení
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 11.11.2010
Obecní zastupitelstvo po projednání:
a) zvolilo v souladu s §84 odst.í, písm.l) zákona o obcích:
Starostu obce pana Mgr. Kamila Abbida
1. místostarostu obce pana Antonína Dvořáka
2. místostarostu obce pana Josefa Mudra
b) bere na vědomí:
1. složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.
Starosta: Mgr. Kamil Abbid
1. místostarosta: Antonín Dvořák

2. místostarosta: Josef Mudr
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Informace z OÚ
 Píši tyhle řádky, za okny Obecního úřadu víří sníh, je středa 1.12. 2010 podvečer.
Sníh se sype již třetí den, teplota je na - 8°C, kolik té bílé záplavy napadne do rána si
netroufám raději ani odhadnout. Blikající zelený traktor s pluhem právě projíždí před
Obecním úřadem a odstraňuje ze silnice tu bílou "spoušť". Než-li objede celou vesnici, bude to trvat dvě a půl hodiny, za tu dobu již nebude na ulici před Obecním
úřadem ani známka po tom, že zde traktor s pluhem nedávno projel a vše bude znovu
přikryto silnou sněhovou peřinou. Do ticha a přítmí místnosti drnčí telefon, ze sluchátka na mne ječí rozčilený ženský hlas, dovídám se, že dáma se svým vozem trčí
v jedné z ulic naší vesnice. Snažím se vysvětlit, že prohrnujeme a děláme vše, co je
v našich možnostech a silách. Dáma si ve svém projevu nebere servítky. Argumentuji kalamitou, neprůjezdnými státními silnicemi, zpožděním vlaků, kolabující pražskou dopravou, ale i tím, že i letecká doprava se zastavila, a že letiště jsou na sněhovou kalamitu určitě jinak vybaveny v porovnání s naší obcí. Hlas dámy nabírá zvuk
ječícího tornáda a končí přerušením hovoru. Teprve druhý den se dozvídám, že jako
jediná zůstala z desítek aut, která v tu dobu místem projela, se svým vozem v tomhle
místě trčet, protože její auto nemělo zimní obutí a rozčílená dáma měla zřejmě
vzteky ztěžklou nohu na plynu. A tak mě napadá, že z našeho chování se stále více
vytrácí slušnost, klid a pokora a nahradila je zloba, spěch a nenávist.
 Vážení občané, zamysleme se proto každý nad nešvary ve svém chování a pokusme
se chovat tak, aby se tyto ztracené zvyklosti a morální hodnoty do našeho chování a
života znovu vrátily a to nejen v době vánoční, ale i v nadcházejícím Novém roce
2011. Přeji Vám jménem nového zastupitelstva obce Řitka krásné a pohodové prožití
Vánoc a mnoho dárků pod stromečkem. Do Nového roku Vám přeji pevné zdraví,
štěstí a splnění všech Vašich vysněných přání.
 Ve čtvrtek 23. 12. 2010 se od 17 hodin uskuteční tradiční setkání občanů u vánočního stromu na řitecké návsi, kde naši nejmenší budou přednášet básničky a vánoční
koledy, za což jim bude odměnou balíček plný vitamínů. Pro dobrou náladu a pro
zahřátí bude podáván svařák. Toto setkání přislíbil znovu moderovat pan Roman
Vojtek. Zastupitelstvo obce Řitka Vás všechny na slavnost srdečně zve.
 Setkání seniorů, při slavnostním obědě proběhne ve středu 29. 12. 2010 od 12. hod.
již tradičně v sálku restaurace "Panský Dvůr". Účast seniorů narozených do roku
1947 je třeba závazně nahlásit na Obecním úřadě (panu Dvořákovi nebo paní Vaňáskové), buď osobně nebo na tel. číslo 721 844 587, 318 592 289 do 28. 12. 2010.
Dvořák Ant. - místostarosta
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Vzpomínka na Františka Šírla
Před deseti lety, den před Štědrým dnem, zemřel ve věku 89 let František Šírl, kronikář obce Řitka. František Šírl se narodil jako nejstarší ze tří dětí Josefy a Josefa Šírlových. Obecnou školu navštěvoval v Líšnici, měšťanskou v Řevnicích a Obchodní akademii v Praze.
V Praze se pak natrvalo usadil, pracoval a založil rodinu. Na milovanou Řitku se
však stále vracel, za rodiči, za kamarády.Vždyť aktivním členem řiteckého Sokola byl
od dětství,významně se podílel na výstavbě sokolovny a až do svých pětasedmdesáti let
zde byl činovníkem.
K psaní kroniky se odhodlal už v roce 1927, kdy se mu dostal do ruky "Památník
sboru dobrovolných hasičů v Líšnici". Tehdy si řekl, že pro svoji ves také něco podobného udělá. Zpočátku jeho práce nebyla příliš systematická, sbíral doklady o historii a
různé zajímavosti. Později bádal v archívech, četl staré listiny, matriky, pořizoval si
zápisy. Když mu "padla", chodil mezi staré knihy a šanony do studoven. V archívech
trávil i mnoho víkendů nebo části dovolené. Za více než šedesát let úmorné a obětavé
práce tak z velkého množství archívního materiálu, z četných vzpomínek současníků,
novinových zpráv, početných fotografií, map a dokumentů vytvořil rozsáhlou jedenáctisvazkovou kroniku. Najdeme zde množství informací, které se týkají obyvatel a jejich
života, např. kolik domů a obyvatel měla Řitka v různých letech, výsledky voleb, přehled rychtářů, starostů a předsedů, o zdejších řemeslech, zemědělství, obchodech, o zábavách a dětských hrách, zápisy o nehodách, dozvíme se spoustu zajímavého o okolí
Řitky a mnoho dalšího. Své dějiny totiž mají nejenom státy, ale i vesnice, rody a usedlosti.
V naší současnosti je až nepochopitelné, že celou kroniku vytvořil bez jakéhokoliv
nároku na honorář, z čistého nadšení a z lásky k rodné Řitce. Vytvořil ji nejen pro současníky, ale i pro paměť příštím generacím. Neboť jeho motto bylo: "Nepíšu ani pro
chválu, ani pro hanu lidstva, ale pro užitek budoucích: ať srovnávají přítomnost s minulostí."

Vánoční vzpomínky.
Hustě chumelí, sněhové vločky se s tichým šustěním lehounce snášejí k zemi a ukrývají okolní krajinu pod silnou sněhovou duchnu. Pomalu, současně s chumelenicí se na
ztichlou krajinu snáší štědrovečerní podvečer. Jsem malý chlapec a brouzdám se se
svým tatínkem sněhem, který mi sahá až po kolena. Doma zatím maminka spolu
s babičkou připravuje štědrovečerní večeři a ukládá dárečky pod stromeček. Tahle procházka před štědrovečerní večeří mě utkvěla v paměti dodnes. Jsme pod černolickými
skalami. Do mrazivého podvečera zazáří občas mezi stromy oděnými do bílého zimního hávu rozsvícená okna zdejších chaloupek. Mezi balvany a průrvami ve skalách již
ale panuje černá strašidelná tma. Mráz znásobený podvečerním větrem štípe do tváří.
Vracíme se domů. Náš dům nás již z dálky vítá svými rozzářenými okny, která osvětlují zasněžené stromy v zahradě, ale i ulici před ním. V mé mysli tahle záře vyvolává pohodu, pocit tepla domova a bezpečí, které mi poskytují moji nejdražší, moje rodina. Těším se na dárky, které mi za chvíli přinese Ježíšek. Začíná štědrý večer.
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Chumelí, jsem znovu na procházce před štědrovečerní večeří, jsem již starší pán a
provází mne můj pejsek. Sněhové vločky pomalu tají na mé tváři a rukou, které se marně snaží v podvečerním vánku zapálit svíčičku na hrobě mých nejdražších. Konečně,
plamínek svíčky nesměle plápolá s tichým praskáním pod ochranou skleněné dózy. Postojím, zavzpomínám a za chvíli již kráčím ztichlou vesnicí. Okna domků září do šera,
za některými z nich již září i rozsvícený vánoční stromeček. Nohy mne vedou před domek mého mládí. Jeho okna jsou osleplá, připadají mi jako mrtvé, zakalené oči slepce,
všude je tma. Nevejdu dále, je mi jasné, že za zamčenými dveřmi na mne číhá již jen
tma, chlad a vzpomínky. Napadá mne, že tady již nikdy nebudu mít ve své mysli ten
krásný pocit pohody, tepla domova a bezpečí, který mi zde jako malému chlapci před
léty poskytovali moji nejdražší.
Vykročím na cestu domů, vítr obtáčí moje nohy a celé tělo závojem tančících sněhových vloček. Jdu starými klukovskými stezkami, přes zasněžené louky, pole a po kamenech přeskáči Všenorský potok. Praskání ledu vyplaší v údolí zvěř, která se dává na
útěk. Šplhám mezi stromy do prudké stráně. Nohy se boří ve sněhu a podkluzují. Konečně jsem nahoře a kráčím po rozlehlé zasněžené louce. Zapadám do závějí. Silný vítr,
který vane přímo proti mě, bičuje krystalky ledu bolestivě moji tvář. Přede mnou září
do noci vesnice. Jsem promrzlý, vítr proniká mým oděvem a do každé jeho skulinky se
snaží vecpat spoustu sněhových vloček, i můj pejsek se raději drží za mou. Vesnice se
blíží. Již rozeznávám světla veřejného osvětlení a po chvíli i zářící okna domů. Jsem ve
vsi, stojím před domem, je to můj dům, jeho okna září do noci a osvětlují zasněžené
stromy v zahradě, ale i ulici před ním. V mé mysli tahle záře vyvolává pohodu, pocit
tepla domova a bezpečí, které mi poskytují moji nejdražší, moje rodina. Má duše je naplněna láskou. Začíná Štědrý večer.
Dvořák Ant.

Oslava konce roku 2009.
Mám jeden letitý zvyk, projít se před oslavou Silvestra na vyhlídku "Hvíždinec".
Mým věrným průvodcem při téhle procházce je pes. Z domova vycházím, když se začíná stmívat a tak když vejdu po řevnické cestě do lesa, bývá již většinou tma. Přicházím k řiteckému zámku, je tma a začíná pršet. Studený déšť se mění v liják, který naštěstí netrvá dlouho. Lijavec pomalu ustává a po chvíli přestává pršet úplně. Cestu jsem
samozřejmě kvůli dešti nevzdal a tak mírně navlhlý se psem Bertíkem vystupuji po cestě lesem na vrchol brdského hřebene. Naše nohy co chvíli čvachtají v blátě a kalužích.
Jsem na Hvíždinci. Skála je kluzká a voda po předchozím dešti zde ve vyšší nadmořské
výšce začíná namrzat. Kupodivu výhled do údolí Berounky je nádherný, hluboko dole
září městečko Řevnice a tmavé odlesky hladiny řeky Berounky. Údolím projíždí vlak,
jeho okénka blikají do tmy a k mým uším se po chvilce donese i dunění jeho kol. Nad
městečkem co chvíli "rozkvete" barevná ohnivá koule vybuchlé rachejtle. To lidé, kteří
se již nemohou dočkat půlnočního ohňostroje, zkoušejí svůj pyrotechnický arsenál. Na
spleti silnic a silniček pode mnou probleskují a září světlomety projíždějících aut a i
kužely světel vytvářejí nad krajinou podivuhodný ohňostroj podbarvený červenou barvou koncových světel. V dáli, až na samém obzoru se koupe v záři světel město Beroun. Nemohu se na tu nádheru vynadívat, moje oči bloudí po temné krajině a obzoru a
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stále objevují něco nového. Podle
zářících světel odhaduji, kde která
vesnička leží a kde se asi v temnotě
skrývá střecha věže hradu Karlštejna,
která je odtud ve dne dobře viditelná.
Začíná mi být zima a tak s radostným
souhlasem mého pejska Bertíka odcházíme. Po temném hřebeni ještě zajdeme
k červenému kříži s obrázkem svaté
Panny Marie, který je odtud vzdálen asi
čtvrt hodinky chůze. Zapaluji zde jako
každým rokem svíčku a chvilenku
postojím. Do mého těla začíná opět
pronikat chlad a tak se vracíme domů.
Naše nohy znovu čvachtají v blátě a
kalužích.
Po chvíli ostré chůze, již přede mnou
mezi kmeny temného lesa jako bludičky
probleskují světla Řitky. Ještě chvíli ostré chůze a jsme vyhladovělí doma.
Světlo nad vstupním schodištěm
prozrazuje, že moje nohy, ale i nohy a
břicho mého psa jsou obaleny bahnem.
Po provedené očistě obou si konečně
pochutnáváme na večeři, potom již sedím u televize, pojídám chlebíčky a jednohubky,
popíjím Prazdroj a nudím se, občas i klimbám.
Konečně je zde půlnoc, otevírám sekt, přeji si se svou rodinou hodně zdraví a štěstí,
připíjíme si. Jsme zase o rok starší, "bože, jak ten čas letí". Venku již vybuchují petardy
a rachejtle, které ozařují okolí a tak hurá na balkon. Celý kraj je ozářen, obzor je plný
ohnivých barevných koulí, kruhů a zářícího stříbrného a zlatého deště. Vzduch se chvěje a jednotlivé výbuchy zanikají v jednolitém dunění, které nemá konce. Do toho všeho
štěká můj pes. Počasí se změnilo, mrzne a fouká slabý, mrazivý větřík. Vysoko nad
tímhle ohnivým barevným divadlem, se klidně vznášejí a pohybují jedním směrem nad
krajinou zvláštní barevně svítící koule, pod nimiž plápolá oheň. Jsou to balony, či lampiony štěstí, tak nějak se jim u nás říká. Je to čínský, nebo snad japonský zvyk a dají se
již koupit i u nás. Jeden takový máme doma i my. Je rychle přinesen na balkon, já rozkládám jeho papírový plášť, syn pod něj upevňuje na drátěný závěs hořlavou kostku a
zapaluje ji. Chytá velice obtížně, ale nakonec si dá říci a pomalu se rozhořívá. Držím
balon za plášť, který se pomalu plní horkým vzduchem. Po chvíli začíná balon stoupat,
místo mých rukou ho uchopí studený větřík, balon nabírá výšku a již je vysoko nad krajinou a nad lesy, míří k Jílovišti, kde se ztrácí z dohledu a nám nezbývá než věřit, že
nám v nově začínajícím roce 2011 skutečně přinese i trochu toho štěstí.
Dvořák Ant.
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Pranostika pro měsíc prosinec.
1.12.

Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.

5.12.

O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
Po svaté Baruši střez nos i uši !
Má li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští rok hodně trávy.

6.12.
24.12.

Když na svatého Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky.
Když Vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
Jestli vítr o Vánocích věje, jest v hojnost dobrá naděje.

26.12.
31.12.

Pak-li na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.
Na Silvestra - li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.
Dvořák Ant.
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Milí rodiče, ahoj kamarádi :-)))
Dovolím si Vám napsat pár informaci k průběhu cvičení a akcí s tím spojené:

3. ročník - VÁNOČNÍHO POCHODU
26.12. - neděle sraz ve 14:00 u SOKOLOVNY, návrat kolem 17:00 hod.
"ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU PRO ZVÍŘÁTKA"

Prosím rodiče o pomoc s přípravou. Nakrájená jablíčka, mrkev a jiné dobroty,zavěsíme
na šňůrku (jako řetěz na stromeček) nebo volně - mlsám pro zvířátka!
Děti jsou šikulky, poradí Vám.
Poslední cvičení 16.12. 2010
První cvičení v roce 2011 ve čtvrtek 13.1.2011 předškolní děti 18:00-19:00
školáci od 19:00-20:00
Připravované akce:

Únor ...
Březen ...
Duben ...
Červen ...
Florbal ...

SPOLEČENSKÉ HRY
KARNEVAL
POCHOD ZA ZAJÍČKEM
MEDVĚDÍ STEZKA
zápas Řitka-Hostivice

Klidné vánoční svátky a krásný rok 2011
info: Dáša tel.:+420 774 833 188
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Základní škola a Mateřská škola
ve Všenorech
srdečně zve děti a jejich rodiče na

ZÁPIS
DO 1.TŘÍDY
28. LEDNA 2011 OD 14 DO 18 HODIN
V BUDOVĚ 1. STUPNĚ
( dodatečný zápis 11. února 2011)

Těšíme se na vás !
S sebou nezapomeňte občanský průkaz, rodný list dítěte
a dobrou náladu.
Informace na tel. číslech 257 711 241, 257 710 130
a na www.skolavsenory.cz
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