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Toto číslo vyšlo v dubnu 2004
Vydává OÚ Radslavice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO,
které se konalo 21.dubna 2004 v Domě hasičů za účasti 13-ti členů ZO a pouhých 9-ti občanů s následujícím
programem: kontrola usnesení a zpráva o činnosti RO a OÚ,
účetní závěrka obce za rok 2003,
majetkoprávní záležitosti, rozdělení příspěvků spolkům a rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení.
Ve zprávě o činnosti starosta informoval přítomné o pokračování dříve započatých prací a činností. Na
vodním hospodářství to byla realizace úpravy kanalizačních šachet a vznik nových uličních vpustí, dále
uvedl, že bylo provedeno vzorkování i surové vody, které potvrdilo nižší stav dusičnanů ve vrtu než ve
studni a i ve směsi vody z veřejného vodovou jsme se vešli do limitu 50 mg dusičnanů na litr vody. V oblasti
komunálního odpadu bylo završeno vyjednávání o ceně svozu odpadu za r. 2004 na kompromisní ceně 197
Kč na občana a rok. Bude nutné nově analyzovat situaci ve sběru plastů a jejich separaci omezit pouze na
PET lahve. Využití pro ostatní sebrané druhy je problematické a způsobují (prostřednictvím nevychovaných
občanů) největší nepořádek na sběrných místech.. V kulturní oblasti připomněl již naplno se rozjíždějící
přípravu CM slavností. V letošním roce je jejich hlavním spolupořadatelem škola a váže se k výročí zřízení
školy a postavení školní budovy. K tomu se vztahuje i naše současná snaha zprovoznit veškerá zařízení na
školní zahradě. Novou kulturní akcí byl večírek hokejového klubu, navazující na jeho vítězství v Záhorské
hokejové lize, touto cestou mu poděkoval za úspěšnou reprezentaci obce. V oblasti školství navázal na
předchozí zasedání ZO a nutnosti zachování provozu škol i za cenu zvýšení příspěvků ze strany obce.
Informoval o pokračující rekonstrukci Slaměníkovy MŠ, jejímž prvním krokem bude nová fasáda budovy a
reálné obrysy začíná nabírat i akce záměny vytápění v ZŠ a s tím spojená plánovaná přestavba kotelny
v obecní knihovnu. Další připravovanou akcí, jejíž investorem je Kabelová televize Přerov, je posílení
páteřního rozvodu, spočívající v položení nového optického kabelu z Kozlovic přes Radslavice do Sušic. Po
relativně krátké době tak dojde opět k rozkopání části obce. Předposlední informací byla připomínka
úspěchu naší obce v soutěži o Zlatý erb.V kategorii elektronická služba obec obsadila 3. místo za přenos
informací občanům spočívající v rozesílání SMS zpráv, vydávání Radslavských novin a jejich zveřejněním
na webových stránkách a propojení rozhlasu do kabelové televize. Poslední informace se týkala postřiku tří
vzrostlých kaštanů proti klíněnce jírovcové. V další části zasedání ZO byla projednávána účetní závěrka
obce za r. 2003, která byla v následném hlasování bez připomínek schválena bez výhrad. S podklady k bodu
majetkoprávní záležitosti seznámil přítomné starosta obce. První záležitost se týkala odprodeje 4 m2
obecního pozemku před RD, tento odprodej pozemku byl schválen. Druhá záležitost se týkala žádosti o
odprodej pozemku ( zahrady před RD ) ve vlastnictví obce, která odsouhlasena nebyla. Dále byly schváleny
návrhy na rozdělení příspěvků na činnost místním spolkům ve výši 85 tis. Kč. Posledním bodem jednání
bylo projednání poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení obce. V termínu byly podány 4 žádosti, u
kterých bylo odsouhlaseno 100% pokrytí požadavků žadatelů, což představuje částku 335 tis. Kč.
Obce svazku „Mikroregion Pobečví“ – Radvanice
Obec Radvanice se nachází asi 8 km severně od města Přerova Její katastrální rozloha
je 292 ha a leží v nadmořské výšce 269 m. nad mořem Je to poměrně malá obec s 292
obyvateli. Obec se rozprostírá z části v menší kotlině a z části na návrší, je dobře
dostupná po železnici s městy, neboť leží na hlavní trase Přerov-Ostrava.
Spojení do okresního města Přerova je možné i autobusovou linkou Přerov-Velký
Újezd. První záznamy o založení obce jsou zaznamenány od roku 1923 v kronice obce.
Centrem obce je náves, která si zachovává svůj téměř čtvercový tvar. Zde se nachází
kaple, která byla postavena v roce 1848 a zasvěcena "Rozeslání svatých apoštolů" a
pomník padlým z první světové války zbudovaný v roce 1926. Další chráněnou
památkou je "památná lípa malolistá" zasazená na počest osvobození v roce 1919.
Koncem 14. století byly již Radvanice známy jako menší venkovská osada. Sousedila
kaple "Rozeslání svatých apoštolů"
s Plačkovem malou vsí, dnes již zaniklou, Bukem, obojími Prosenicemi, Veselíčkem a
Lazníkami. Tyto osady povětšinou vznikly již dříve asi ve 13. století, dokazují to usedlí pohončáci. Přesné datum
založení obce není známo, první zmínka o obci je v roce 1374. Název obce je odvozen od jména zakladatele
"Radovana". Radvanice měli dvoje význačnější majitele a to sedláky a pohončáky, kteří byli svobodnými menšími
statkáři. Rozvoj Radvanic byl poznenáhlý. Poddanské poměry nebyly příznivé k rozvoji a kromě toho je stíhaly zlé
osudy. Ještě roku 1579 (při odhadu deskového statku vinarského) čítala osada celkem 15 usedlostí, z niž bylo: 6

svobodných gruntů pohončáckých, 8 usedlostí poddaných statku ve Vinarech, 1 krčma. Byla to doba klidu, ale rozvoj
osady ustrnul. Zato asi později osada vzrůstala, do 30-ti leté války prožívala dobu utěšeného rozvoje, v tu dobu bylo v
obci kolem 25 čísel.
Válečná léta 1618-1648 nejen znemožnila další rozmach, ale naopak zavinila, že osada zpustla. Lidé
houfně umírali na nemoci, které řádily v dobách válečných. Jiní osadníci opouštěli své domovy, když
osada byla táhnoucím vojskem zpustošena a vypálena. V tu dobu byly poměry tak zlé, že obci hrozil
zánik, bylo zde 60% opuštěných gruntů a domů. Po skončení války se ale někteří osadníci pomalu
začali vracet do svých domovů. V roce 1790 vzrostl počet obytných domů na 30. Změnilo se však také
sociální postavení, když v r. 1792 byly založeny kvarteny svobodných dvořáků, pohončáci byli
postaveni pod správu vrchnosti, v jejímž obvodu jejich statky ležely, takže Radvanice připadly panství
lipenskému a dvory pohončáků zapsány do gruntovních lipenských knih, čímž pohončáci pozbyli
dosavadní samostatnost a splynuli s místními dvořáky. Zrušením roboty jejich výsadní postavení úplně
zaniklo, mezi jinými právy v době poddanské, měli právo pálit vápno a kořalku. Přes politické změny,
které osada během staletí zažila, uchovala si až do dnešních dob svůj typický tvar staroslovanské
Radvanická
okrouhlice, což samo ukazuje na prastaré osídlení kraje. V roce 1816 zde byla postavena zvonice,
kaplička
která roku 1848 byla přestavena na kapli a zasvěcena "Rozeslání sv. Apoštolů". Zvýšený stavební
ruch se objevuje od konce 19. století, až do počátku 1. světové války v roce 1914. V této době už měla obec 62 domů.
Protože vnitřní část obce již byla zastavěna, vznikají tak nové části obce. Místní část Kříby, které byly postaveny "bez
ladu a skladu". Noví zájemci začínají stavět podél okresní silnice k prosenskému nádraží. Tato silnice vznikla z obecní
polní cesty, která byla proměněna na silnici okresní, ale jen do Radvanic. Prodloužena kolem "Skal" ke křižovatce do
Vicínova byla teprve v roce 1902, když na "Skalách" je vybudována nová okrouhlá vápenka a to v r. 1900. Novou
výstavbou podél cest tak vznikaly nové části, které časem dostaly i svá jména. Například části obce k nádraží se říkalo
"Chabrov", jméno bylo pro tuto část obce spíše příhanou. Jméno "Chabral" znamenalo osobu, která se ráda zhlédla na
cizím majetku. Obyvatelé této části byli podezříváni, že chodívali "zamykat pole", což znamenalo, že si pozdě večer
zašli na nějaké to loupání nebo jinou pícninu. Dnes se již pro tuto část obce užívá přiléhavější název "Nádražní ulice".
Další novou částí byla ulice od kapličky podél obecní cesty k Lazníkám, tam se v poválečném období nejvíce stavělo.
Vznikla tam řada domů dnes nazývána "Nová ulice". 1. světová válka zbrzdila růst obce, teprve po ní a to až v r. 1921
začalo nové budování. Vesnice nabývala upravenějšího vzhledu a čistoty, nezdravé byty mizely a lidé se zařizovali
pohodlněji. Upraveny byly obecní cesty (1930-1932) a odvodňovány pozemky(1926-1927), upravuje se a vysazuje
náves(1924). Na počest ukončení 1.světové války a založení republiky byla v roce 1919 na návrší "U Paličků"
zasazena pamětní strom "lípa malolistá". 30.května 1926 se konala pietní vzpomínka padlým, před obecní budovou byl
odhalen pomník padlým ze zdejší obce v 1.světové válce. Obec Radvanice žila také kulturním životem. Byl zde
založen v.r. 1905 "Spolek čtenářský Rostislav" a v roce 1923 zřízena obecní knihovna, v r.1919 "Osvětodivadelní
spolek". Vzniká zde "Organizace čs.socialistů" a "Odborová organizace železničářů". V r. 1905 je zřízen "Hasičský
sbor" a prvním náčelníkem sboru His Inocenc. "Odbor sokola" zde zřízen není, ale někteří občané jsou zapsání v
odboru v Buku. V roce 1907 se začalo vyučovat v nové budově školy, první učitelem byl školní radou v Hranicích
jmenován Alois Lukovský, který zde působil 18 let. Do roku 1906 žáci školou povinni chodili do Velkých Prosenic, v
období 1906-1907 se vyučovalo v gruntě č.p.3. Z novodobějších událostí obce je třeba připomenout tragickou nehodu,
která se stala dne 15.8.1962 při ni zahynulo 6 mladých lidí. Po 18 hod. se nad vesnicí strhla bouřka. Mládež, která se
koupala v místní hasičské nádržce, si našla úkryt v rozestavěné čerpací stanici pro místní kravín. Do stavby, kde bylo
schováno 5 chlapců a 2 dívky udeřil blesk, 6 jich na místě usmrtil. Jediný hoch, který v době úderu seděl na zídce
volné stavby katastrofu přežil. Pohřeb obětí se konal dne 19.8.1962 v radvanské kapli a ostatky byli převezeny na
hřbitov do Prosenic. Jaký ohlas měla tato tragická událost, svědčí přítomnost 6-7 tisíc lidí na pohřbu. Připomínkou této
tragické události je pamětní deska na místní kapli. Radvanice nyní nemají základní školu, spádovou obcí pro 1-5
ročník je základní škola v Prosenicích, od 6-9 ročníků děti převážně dojíždějí do škol v Přerově. Děti předškolního
věku chodí do mateřské školy do Buku. Obec taktéž nemá zdravotní středisko, občané dochází do zdravotního
střediska do Prosenic, kde je zajištěna komplexní zdravotní péče. V obci je jedna prodejna se smíšeným zbožím, která
je ve vlastnictví Jednoty Hranice. Jsou tu dvě pohostinství. Jedno se nachází na návsi, zde je soustředěna většina
kulturních akcí v obci, a to každoroční "Obecní ples", pořádaný obecním zastupitelstvem, setkání s důchodci, veřejné
schůze a schůze místních spolků myslivců a hasičů. Druhé pohostinství "Hospoda u Vendulky" se nachází na cestě k
nádraží. Obec má vybudovaný vodovod a kanalizaci. Plynofikace obce byla dokončena v roce 1996 a v tomto roce
došlo také k dotažení telefonické sítě Českého Telecomu. Velkým zásahem do života obce bude plánovaný úsek
dálnice D1 Přerov-Lipník nad Bečvou, tato stavba je ve fázi projektové dokumentace a termín započetí stavby není
určen. Z pravidelných kulturních akcí v obci jsou každoroční hody, pořádané okolo 15. července na Jindřicha. Tradice
hodů v Radvanicích je známa v širokém okolí. Na návsi bývají pouťové atrakce. Program hodů je už po mnoho let
stejný, sobota dopoledne - turnaj v malé kopané o "Pohár starosty", v neděli ráno je slavnostní mše v místní kapli, po
ní fotbalové utkání "svobodní & ženatí" a po obědě ukázkové cvičení hasičského sboru. Každý večer v pátek, sobotu a
neděli bývá hodová zábava. Sportovního vyžití v obci moc není, je zde pouze fotbalové hřiště, které je udržováno

fotbalovým klubem FC Radvanice, družstvo hraje přerovskou ligu malé kopané. Na vylepšení těchto podmínek si dalo
Obecní zastupitelstvo do plánu výstavbu universálního sportovního hřiště.

Dvůr OÚ – stavební odpad a železo – sobota 900-1200 hod. 15.5., 5.6., 26.6.
Svoz domovního odpadu - 30.4., 21.5., 11.6., 2.7.
Svoz nebezpečného odpadu – V sobotu 15.5.2004 proběhne v době od
13,30 do 13,50 hod. před OÚ sběr drobného NO - starých barev, ředidel,
mořidel, sprejů, štětců a nádob se zbytky barev, chemikálií, baterií všech
druhů, zářivek, výbojek, prostředků na ochranu rostlin, olejů a hadrů
znečistěných olejem a jinými nebezpečnými látkami.
Daň z nemovitosti versus digitalizace katastru Poplatníci, kteří dosud nepodali změnové daňové přiznání
k dani z nemovitosti v souvislosti s platností nového katastrálního operátu po digitalizaci katastru Radslavice
u Přerova, nechť tak učiní v průběhu měsíce prosince 2004 a ledna 2005. Na OÚ jsou stále k dispozici
srovnávací sestavy před a po obnově operátu, tiskopisy pro nová i dílčí daňová přiznání i formulář pro
změnu parcelních čísel bez změny výměry.
Prodej nepotřebného materiálu OÚ velmi levně odprodá několik kusů elektrických akumulačních kamen.
Pronájem majetku Obec Radslavice v souladu s ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb.o obcích (obecní
zřízení) v platném znění vyhlašuje záměr pronájmu níže uvedených pozemků: p.č. 925/1 o výměře 62040
m2, p.č. 925/2 o výměře 491 m2, p.č. 925/3 o výměře 395 m2, p.č. 925/5 o výměře 1456 m2, p.č. 925/6 o
výměře 49191 m2, p.č. 925/7 o výměře 20 m2. Záměr byl vyvěšen na úřední desce 13.4.2004
Volby do Evropského parlamentu Tyto první z letošních voleb se konají v pátek 11.6.2004 v době od 14.00 hod.
Informace pro občany

do 22.00 hod a v sobotu 12.6.2004 v době od 8.00 do 14.00 hod.Volební místnost je tentokrát nově umístěna v obřadní
síni obecního úřadu. Hlasovací lístky budou voličům doručeny jako obvykle min. 3 dny přede dnem voleb. Při volbách
do EP lze volit na voličský průkaz (mimo vlastní volební obvod). O vydání VP je nutno požádat písemně nejpozději
do 27.5.2004 do 16.00 hod.(Při zaslání poštou musí být podpis žadatele úředně ověřen). OÚ předá VP žadateli nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem žadatele v době od 27.5. do 11.6.2004. Seznam voličů se
sestavuje jednorázově k 2.5.2004, ke změnám po tomto datu, např. přestěhování a úmrtí, se nepřihlíží.

8.CM slavnosti Již v těchto dnech se dopracovává program letošních cyrilometodějských slavností. Jejich
hlavním spolupořadatelem je u příležitosti 220.výročí zřízení školy a 120.výročí postavení školní budovy
Základní škola se svým SRPŠ. Kromě dne otevřených dveří pro svou část programu připravuje velmi
tématicky zaměřený program nazvaný „Rytířské slavnosti na dvoře královny Elišky". Dobovou atmosféru
pomohou navodit vystupující skupina historického šermu Markus M, hudební skupina Rabussa a skupina
dobového tance Margarety, základem však budou krojovaná vystoupení žáků školy, pedagogů a rodičů.
Pořadatelé věří, že se nechá nadchnout i široká veřejnost a v dobovém „ohozu“ bude i část diváků. Odměnou
jim za to bude pestrá programová nabídka i pravá rytířská hostina se středověkým jarmarkem. Pětidenní
program dále doplní již pravidelné akce: slavnostní zasedání ZO s divadelním představením, motomíting,
tenisový turnaj smíšených dvojic, hasičské odpoledne se soutěží koňských stříkaček a turnaj v malé kopané
uličních družstev. Chybět nebude ani mše svatá a taneční večer na školní zahradě. Již nyní se těšíme na Vaši
účast. V souvislosti s letošním výročím žádá Základní škola Radslavice spoluobčany o zapůjčení
dochovaných společných fotografií tříd z období trvání zdejší školy – do roku 1990. Fotografie budou
využity k výstavce v Kulturním domě. Není se třeba obávat jejich poškození či ztráty, po dohodě budou
naskenovány či vytvořeny jejich kopie. Doufáme ve vytvoření co nejúplnějšího archívu. Za Vaše přispění
předem děkujeme.
Pozvání:
Myslivecké sdružení KATOVÁ Radslavice pořádá 1.května 2004 na střelnici v Radslavicích Kulový čtyřboj,
zařazený do okresního přeboru ve střelbě na myslivecké terče.
Sbor dobrovolných hasičů zve všechny své členy, příznivce a spoluobčany u příležitosti 1700 let od jeho
mučednické smrti na oslavu svátku sv.Floriána, která se uskuteční v sobotu 1.května. Slavnostní mše
svatá začíná v chrámu páně sv. Josefa v 19.00 hod. V jejím průběhu uvede místní pěvecký sbor několik
biblických písní, nastudovaných u příležitosti sto let od smrti Antonína Dvořáka. Po skončení mše svaté se
v Domě hasičů uskuteční valná hromada hasičského sboru.
Sportovně střelecký klub Radslavice zve malé i velké na branně sportovní dopoledne. Sraz na střelnici
v sobotu 8. května 2004 v 9.00 hodin. Pro mládež a dospělé, ženy i muže je připravena tradiční soutěž ve
střelbě z malorážky vleže. Děti vyzkouší svou dovednost v soutěžích ve střelbě ze vzduchovky, házení
šipkami, míčky, srážení plechovek a v dalších soutěžích. Pro povzbuzení k velkým výkonům a dobré náladě
jsou připraveny zajímavé ceny a bohaté občerstvení.

Obec Radslavice zve u příležitosti 59.výročí osvobození obce a vítězství nad fašismem všechny občany
na VZPOMÍNKOVOU SLAVNOST, která se uskuteční v sobotu 8.května 2004 u hrobu neznámého vojína
na místním hřbitově. Zahájení v 19.30 hod. Projev přednese PhDr.Hýbl, ředitel Muzea Komenského.
Hokejový klub Radslavice ve spolupráci s Obcí Radslavice pořádá u příležitosti 59.výročí osvobození
obce a vítězství nad fašismem TÁBORÁK, který se uskuteční v pátek 7.května 2004 ve sportovním areálu
TJ Sokol. Zahájení v 19.00 hod. Občerstvení zajištěno.
TVCK Radslavice – Pavel Složil zve všechny příznivce koní a dostihového sportu na Parkurové závody
Moravské skokové ligy, které se uskuteční v neděli 9.května 2004 od 13,00 hod. na závodišti
v Radslavicích.
Sbor dobrovolných hasičů zve své členy, příznivce a spoluobčany na 1.kolo sportovní soutěže hasičských
družstev okrsků Radslavice, Pavlovice a Prosenice, které se uskuteční v sobotu 15.května 2004 od 13.00
hod. na hřišti TJ Sokol Pavlovice. Společný odjezd ve 12.30 hod. od hasičské zbrojnice.
Dopisy, ohlasy, polemika
Sosna. To chladné,deštivé ráno 24.března 2004 nemělo být. To ráno byla podřezána borovice u školky. Bylo
mi bídně. Už nebudu hned po probuzení vědět, jestli venku fučí. To mi vždy řekla. Stačilo se podívat z okna.
Tak rovná sosna se málokdy vidí, většinou bývají všelijak pokroucené. A jak byla odolná. Exhalace ji
nezabily, jak Dvořákovy smrky. Proto asi bylo nutno na ni vzít motorovou pilu. Ptal jsem se proč? Prý zvedá
chodník!? To však bylo na místě lehce vyvráceno. Jediný pádný argument nakonec zazněl:“Vždyť to není
vůbec pěkný strom!:“ Pak se nedivme, že úcta mládeže ke stromům je takřka nulová. Viz školní zahrada.
Pro pořádek zde budiž uvedeno, že ve stejnou dobu, ve vší tichosti, „zmizela“ lípa u Obecního úřadu. Přitom
stačilo přeložit několik el. drátů, což se dá udělat za dopoledne. Nemusela se likvidovat dvacetiletá lípa.
Z minulosti dávné i nedávné: Likvidace topolů na hřišti bez slibované náhrady. Likvidace borovice u fary.
Likvidace převislého jasanu u Masarykova pomníku. Započatá likvidace borovic a smrků na střelnici.
Bavili jsme se o tom doma hodně, děcka byla hodně smutná, vždyť ta sosna u školky byla přibližně stejně
stará. Závěry různé, dokonce i absurdní: Velké stromy nechat chránit státem, zbytek vykácet, celou dědinu
vybetonovat a natřít na zeleno. Na jaře tam děcka nakreslí květinky, na podzim barevné listí. Pak už nebude
potřeba žádné komise pro mrtvolné prostředí, ani komise na likvidaci obce, či jak se to vlastně jmenuje.
Ale teď vážněji. Jsem dalek nějakého mentorského poučování. Tak aspoň trochu faktů:
Jeden strom s plochou listů 1600 m2(asi 25-30 m vysoký) uvolní za den asi 7000 l kyslíku. Toto množství
odpovídá 35 m3 vzduchu, který stačí pro 50 lidí. Problémem je, že tyto stromy (parky) musí být ve městě či
ve vesnici a ne někde v lese. Stromy se také stávají účinným filtrem prachu, protože se v hustém listoví
rychlost větru snižuje o více než polovinu. 1m3 vzduchu nad průmyslovými oblastmi obsahuje asi půl
milionu prachových částí, v lese je to asi 500 částeček!!! Lesy i lesíky a parky regulují také vodní
hospodářství. Úbytek lesů o hrůzostrašných 70% oproti 19. století přece vysvětluje povodně 1997 a 2002.
Co s tím ? Sázet, sázet a zase sázet. A když je nutno kácet, tak napřed vysázet strom nový. A postupně. Ne
naráz, jak se to provedlo v 70. letech po celé vesnici.
I ty včely potřebují m.j. stromy. A různé. Nestačí jen ovocné stromy, které odkvetou za měsíc. Občan si
řekne, na co včely, med si koupím v marketu a kolik druhů tam mají. Má to však háček či spíš hák. Tam jsou
asijské medy, které se mnohdy dělají ze škrobů kukuřice či rýže, do kterých se přidá enzym (vyrobí sladkou
kaši) a navoní se dílem pravého včelího medu. Velkým problémem přitom je, že zahříváním při výrobě
vznikají rakovinotvorné látky. Jen tak pro zajímavost: Výzkumný ústav včelařský zachytil dovážený „med“,
u něhož byla zneužita ochranná známka Český med. V EU si na to dávají pozor, proto tam vyvážíme asi
2000 tun medu ročně! V Radslavicích 23. dubna 2004
stbouchal@seznam.cz
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Omlouváme se za opomenutí v minulém čísle a přejeme do společného života hodně štěstí.
Poděkování Dne 19.3. 2004 se pořádal tradiční školní ples. I když bylo oficiálně po plesové sezóně, letošní
návštěvnost všechny mile překvapila. Sešli se rodiče, přátelé školy, bývalí absolventi a členi Sokola Sušice.
Tito se postarali o půlnoční překvapení. Za to jim patří veliký dík. Děkujeme všem sponzorům, rodičům,
přátelům školy a hlavně Vám občanům Radslavic, kteří jste náš ples podpořili finančním přispěním, cenou
do tomboly a v neposlední řadě také svou účastí. Poděkování patří výboru SRPŠ, který bez chybičky zvládl
organizaci plesu až do ranních hodin. Díky všem zaměstnancům a žákům školy, kteří pomohli s organizací.
Eliška Petrášová – ředitelka školy.

