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ZPRÁVA STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
prožíváme pro nás všechny zcela neznámou dobu. Nikdo z nás,
ani ti nejstarší, takové časy nepamatují. Nikdy jsme nemuseli nosit roušky a dodržovat tak přísná bezpečnostní nařízení. Zavřely se školy a pro naše děti začalo učení na dálku. Mnozí museli
přerušit své podnikání. Po dlouhé době nás nenavštívili američtí
veteráni. Podařilo se pro nejohroženější skupinu obyvatel zajistit
roušky a pro všechny nakoupit desinfekci.
I chod obecního úřadu se omezil. Dle přijatých vládních opatření jsme museli upravit úřední hodiny a omezit styk s občany.
Pracovali jsme na dvě party tak, abychom se na úřadě co nejméně potkávali.

Nyní už je vše ve starých kolejích a doufám, že to tak také zůstane. I přes to se podařilo dokončit dětské hřiště a vybudovat
novou pumtrackovou dráhu. Požehnány byly i naše zvony, avšak
povětrnostní podmínky a potom pandemie znemožnily jejich
zavěšení.
Dokončila se oprava salonku, baru a kinosálu. Nyní nás čeká rekonstrukce obecního úřadu. Pracuje se na studii k rekonstrukci
velkého sálu.
Na druhé straně je dokončeno dětské hřiště. Jeho dezinfekci si
vzala na starost paní Marie Stuchlová, začala stavba nové DPS.
Mgr. Vladimíra Štejrová
starostka

ROUŠKY
Velké díky patří těm, kteří nám pomohli v době pandemie.
Roušky pro naše spoluobčany našily:
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Paní Dušáková, Hatalová, Jana Havlíčková,
Blanka Hrubá, Libuše Křivanová, Hříšná,
Lederbuchová, Marie Kabátová, Petra Šlehoferová, Soňa Rosecká, Nguyen Thi Thuy, hasičky a zaměstnankyně obecního úřadu.
Dezinfekci pro občany se podařilo sehnat
z Mikroregionu Radbúza a pro potřeby obecního úřadu, školy a školky z Přeštic.

Velkou pomoc, ochotu a obětavost při distribuci prokázali naši hasiči.
Děkuji nejen jménem svým, ale i jménem
všech občanů Chlumčan.
Mgr. Vladimíra Štejrová
starostka

Letní k ino
a Den Chlumčan
Rádi bychom vás informovali, že v současné době spojené
s COVID-19 nelze zaručit, že se
budou moci konat naše tradiční letní akce. Budeme pevně
věřit, že se opatření MVČR do
léta rozvolní a naše připravované akce nic neohrozí. Kdyby se
tomu přeci jen stalo, určitě si
tento výpadek kulturního programu vynahradíme příští rok.
A o to více!

PLNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU
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PRO ROZVOJ OBCE CHLUMČANY | OBDOBÍ 2018 - 2022
Zásadně prosazujeme koupi tohoto zařízení a okamžité zahájení prací na jeho rekonstrukci na komplexní kulturní,
sportovní, společenské a správní centrum.

Splněno

Zrekonstruovaný kinosál vybavit pro pořádání koncertů i zasedání obecního zastupitelstva.

Splněno

Pro mladé rodiny s dětmi připravit při ZŠ od letních prázdnin 2019 tzv. příměstský dětský tábor.

Splněno

Chlumčanský občasník se musí proměnit v kvalitní informační periodikum s jasnými, popisnými příspěvky.

Splněno

Nový Chlumčanský občasník od roku 2020.

Pro lepší informovanost využívat i moderní informační technologie (e-mail, SMS portál), zápisy z rad musí být
podrobnější.

Splněno

Prostory pro obecní úřad – kanceláře, obřadní síň, infocentrum.

Pr obíhá

Zřízen mobilní rozhlas, rozesílání
emailů, aktivní práce s obecními
webovými stránkami atd.

V sídlišti pokračovat ve výstavbě zpevněných ploch pro parkování automobilů včetně parkoviště u tzv. zemědělské
bytovky.

Pr obíhá

Fáze projektování.

Doplnit prostor mezi bytovými domy pevnými lavicemi a stoly pro sousedská posezení.

Pr obíhá

Realizace jaro 2020.

Osadit vkusné přístřešky pro uložení popelnic a kontejnerů.

Pr obíhá

Zahájit přístavbu Domu s pečovatelskou službou. Zpracovat projekt pro původní část, v případě zajištění dotací ji
rekonstruovat.

Pr obíhá

Spojeno s projektem vybudování
parkoviště na sídlišti.

Realizace sportovně relaxačního prostoru s aktivními prvky a posezením na tzv. hořejším hřišti.

Pr obíhá

Podpora veškerých společenských, kulturních a sportovních aktivit.

Pr obíhá

Vypracovat a realizovat projekt na revitalizaci rybníku u lesa.

Pr obíhá

Areál převést do majetku obce a vypracovat studii využití celého areálu s maximální účastí sportovců na její podobě.

Pr obíhá

Pokračovat v modernizaci vybavení chlumčanských i hradčanských hasičů.

Pr obíhá

Za aktivní účasti hasičů zpracovat projekt na využití nového dvorku za chlumčanskou hasičárnou a následně jej
realizovat.

Pr obíhá

Podpora služeb a spolkové činnosti v Chlumčanech a na Hradčanech. Chceme přednostně podporovat především
ty složky, které prokazatelně pracují s mládeží a cíleně dotovat jejich aktivity.

Pr obíhá

Zajistit obslužnost Hradčan a Keramičky zavážením obědů nebo potravin ve spolupráci s místními podnikateli
(služby dotovat).

Pr obíhá

Získat podklady a posouzení ke zřízení automatu na mléko a jeho možného provozování v obci.

Pr obíhá

Zpracovat projekt a postupně zahájit stavbu zpomalovacích ostrůvků na příjezdových komunikacích na začátcích
obce – směr od Plzně, Horní Lukavice a od železniční zastávky – pro zajištění větší bezpečnosti občanů.

Dle technických požadavků zatím není
vybráno vhodné místo.

Pr obíhá

Fáze: projektování.

Pro ZŠ vypracovat projekt odstínění učeben pro snížení jejich přehřívání.

Pr obíhá

Fáze: projektování.

Podporujeme vznik lesoparku pod kaplí a racionální změnu přístupu k údržbě veřejného prostoru Chlumčan a
Hradčan.

Pr obíhá

Důsledné využívání kmenové mechanizace a prostředků, nebo zadání profesionálním firmám, bezplatný svoz trávy
(pá, so).

Pr obíhá

Odstranění kmenů v obci již proběhlo.

Nastartovat projekt na obnovu náměstí – kultivace stávajícího prostoru, včetně pomníku padlým, obnova zeleně a
zpevněných ploch, vypracovat studii na rozšíření parku až do prostoru nerealizovaného nového obecního úřadu.

Pr obíhá

Otevřít debatu o bezpečném propojení s městem Dobřany cyklostezkou.

Pr obíhá

Pomník padlým 1. a 2. sv. války zrestaurován, projekt na zpěvněné plochy
na náměstí - fáze - projektování.

Aktivně se zapojit do řešení rychlostní komunikace Plzeň-Klatovy nad obcí. V případě odkladu stavby usilovat společně s Horní Lukavicí a Přešticemi o okamžitá dopravně investiční řešení ke zvýšení bezpečnosti.

Pr obíhá

Předložit jasné dlouhodobé investiční záměry vedoucí k moderní obci.

Pr obíhá

Zařízení musí obsahovat funkční restauraci s vyvařováním, rozšířený multifunkční sál využitelný pro sportovní i
společenské akce.

Ček á nás

Dokončit zateplení bytových domů, především střech a soklů.

Ček á nás Jednání zastupitelstva obce 23.4.2020.

Vypracovat projekt na nástavbu objektu č. 350, 351, 352, následně zahájit výstavbu s maximálním využitím dotačních titulů, prostory ve schodištích využít k instalaci výtahů a uvolněné byty přednostně nabízet imobilním
občanům či seniorům.

Ček á nás Jednání zastupitelstva obce 23.4.2020.

Pravidelná setkání zastupitelů – DIALOG HRADČANY/CHLUMČANY.

Ček á nás

Zahájit stavbu jednotlivých objektů a sportovních ploch.

Ček á nás Čeká se na zpracování studie.

Areál proměnit v nový sportovní a společenský prostor s důstojným sociálním zázemím pro sportovce i všechny
návštěvníky.

Ček á nás Čeká se na zpracování studie.

V oblasti služeb zřídit pevné trhové místo se stánky pro prodej farmářských produktů a dalšího oblíbeného sortimentu.

Ček á nás

Vyprojektovat a přednostně realizovat záliv K+R před základní školou tak, aby docházelo k bezpečnému vyložení a
naložení dětí. Na tyto stavby využít nově zavedené dotace.

Ček á nás

Po přestěhování obecního úřadu do nových prostor rekonstruovat objekt pro využití mateřskou školou, včas se
připravit na nárůst počtu dětí, který nastane po výstavbě nových RD v lokalitě u příjezdové cesty od Plzně, stejné
se týká i ZŠ a školní družiny.

Ček á nás Čeká se na přestěhování obecního
úřadu do nových prostor.

V areálu ZŠ, v místě travnaté plochy (u domu p. Puchty), zřídíme hřiště s herními prvky, které bude především
sloužit školní družině a o prázdninách příměstskému táboru. Zatím u něj umístíme mobilní WC.

Ček á nás

Zásadní investiční záměry budou probírány na veřejných projekčních debatách s občany.

Ček á nás

Budeme iniciovat vznik programu na rozvoj Chlumčan a Hradčan do roku 2030.

Ček á nás

Zajištěno ve spolupráci s MAS Aktivios.

Podaná dotace u Plzeňského kraje.
Projekt zpracován, realizace: čeká se
na vyhlášení dotačního titulu.
Fáze: zpracování studie.

Fáze: plánování, dialog.

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Zdravím Vás dámy a pánové, Vážení spoluobčané. Doba pro nikoho z nás teď není úplně jednoduchá. Přes všechna všemožná hygienická opatření a omezení se naše činnost nezastavila.
I dnes jsme pro Vás společně s redakční skupinou dali dohromady několik zajímavých článků, abychom Vás informovali o dění
v Chlumčanech. Osobně bych Vám rád sdělil něco o dění v obecním lese, o měnícím se vzhledu kruhového objezdu na Dobřany, o zahradnických úpravách na hřbitově a v obci, o veřejném
ohništi „Na Hrázi“ a také o mém oblíbeném tématu, a tím jsou
odpady.

Zahradnické úprav y hřbitov a
a tráv níků v obci
V loňském vegetačním období jsme nebyli spokojení s údržbou
hřbitova. Hlavně její pracností a časovou náročností. Velmi nám
vadily dvě věci. První z nich, neupravená volná hrobová místa, jsme vyřešili již v loňském roce. Druhou jsme si nechali na
letošní duben. V prostoru výsadby stromů a okrasných buxusů
byla odstraněna zbylá mulčovací kůra. Na obnaženou zem (kde
skutečně chyběla tkanina) jsme umístili proti plevelovou tkaninu a souměrně rozmístili 7 m3 mulčovací kůry. Celá úprava se
podařila. Spoléháme na to, že tento krok dá konečně šach mat
bodláku a pýru, který celý prostor opravdu hyzdil.
Už v loňském roce jsme přemýšleli, jak zlepšit kvalitu vybraných trávníků v obci. A tak nám vedení TJ Keramiky zapůjčilo
vertikutátor na prořezání a provzdušnění trávníků (použili jsme
jej na Náměstí Bohuslava Kašpara a u Kaple). Pokud uvidíme
výsledky, chceme pokračovat i jinde.

Veř ejné ohniště „ Na Hrázi“
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O veřejném ohništi „Na Hrázi“ se paní starostka zmínila už na
minulém veřejném zasedání zastupitelstva obce. Celá akce za
poslední měsíc získala ostřejší obrysy. V prostoru za sběrným
dvorem je již umístěno ohniště, které je osazeno pařezovými

sedadly. Podle obliby se rozhodneme, zda pořídíme ještě menší
pergolu. Jedná se opět o další krok k většímu využití veřejností
tohoto pěkného koutu Chlumčan.

Opět „ Odpady “
Moje oblíbené téma. Pořád si myslím, že
máme všichni co zlepšovat. Prvním námětem
jsou psí exkrementy. Dnes nechci psát, jestli někdo sbírá, anebo nesbírá, ale o tom, že
máme v bytovkách spoluobčany, kteří jakmile
dáme novou zásobu pytlíků na hovínka, okamžitě je odnesou. Jestli mohu poprosit, přijďte za mnou na úřad a já Vám je osobně dám,
ale v těch zásobnících je nechte i pro ostatní!
Druhým námětem jsou hnízda pro separovaný odpad. Opět nás všechny poprosím
o dodržování pořádku. Prostor mezi kontejnery není odpadkový koš!
Třetím tématem je odložené harampádí

Obecní les
před sběrnými dvory. Na sto procent chápu,
že pokud si naložím auto, nebo vozík za auto
a přijedu ke sběrnému dvoru a je zavřeno, tak
nepojedu s nákladem zpátky domů. Proto Vás
prosím, zjistěte si, než naložíte a vyjedete,
jestli je otevřeno. Na stránkách obce vždy najdete otevírací dobu obou dvorů.
Posledním tématem je skládka větví v prostoru před sběrným dvorem „Na Hrázi“.
Umístili jsme další kontejner vpravo od vrat,
který slouží pro bio odpad (NE VĚTVE) přivezený mimo pracovní dobu.
Všem Vám přátelé přeji krásné a klidné jaro
a pevné zdraví.

Stále pokračujeme v odstraňování následků kůrovcové
kalamity. Dnes jsou téměř
postavené a osazené tři oplocenky, a to je celkem šedesát
procent z vytěžené plochy.
Po dokončení budeme mít pro
letošek splněno. Na pasekách
vyrostou nově modříny, buky
a částečně i smrky. Držme
stromkům palce, ať je z nich
na Hradčanech krásný a zdravý les. Co mě též potěšilo, že
jsme práce s tím spojené pokryli z vlastních zdrojů.

Hřbitov

Kontejner a odpadkové koše
Jak jste si mohli všimnout, již
od podzimu vás nevítá při příchodu lipovou alejí na hřbitov
plechový kontejner. Nahradili
jsem jej menším plastovým
kontejnerem, který kapacitně
stačil, nicméně jsme od vás
dostali podnět, že se vám tato
varianta nelíbí. Děkujeme,
že s námi sdílíte vaše názory
a přání. Protože jsme tu pro
Vás, zkusili jsme nyní variantu
rozmístění více menších odpadkových košů po hřbitově
a vzhledem k tomu, že se zatím ukazuje kapacitní dostatek, uvidíme, jak se osvědčí
tato varianta.
Ing. Ivana Zieglerová

Štěpov ání dř ev ní hmoty
Opět jsme věnovali čas „štěpkování“ větví, které nám vozíte na pozemek na Hrázi.
Materiálu ke zpracování je opravdu hodně,
zabírá spoustu místa na soukromém pozemku, což jsme se rozhodli změnit. Jsme rádi,
že nám vozíte větve na jedno místo, avšak
prosíme, abyste nám jej vozili na nově označené místo (blíže u hradby sběrného dvora).
Pravdou je, že je místo sice menší, ale o to
častěji se budou větve zpracovávat, aby nám
nevznikaly příliš velké hromady větví v krásném okolí rybníka Hráz. Důvodem změny
je především ukládání větví na obecní pozemek, nikoli na soukromý pozemek. Předem
děkujeme za vaši vstřícnost.
Stanislav Dušek
místostarosta

Vý v ěsní sk říně
Na hradbě ZŠ (na rohu ulice
Komenského a ulice Dlouhá) nám již delší dobu kazila
pohled nepěkná plakátovací
plocha a rozbitá vývěsní skříň.
Rozhodli jsme se proto, že plakátovací plochu odstraníme,
rozbitou skříň opravíme a přidáme ještě jednu. Jedna vývěsní skříň bude sloužit spolkům
a druhá vývěsní skříň obecním záležitostem.
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INFORMACE Z OBCE
Často od Vás slýcháme slova „informace,
informování, informovat, informovanost“.
Prostředky, kterými Vás informujeme jsou
webové stránky obce, hlášením obecního rozhlasu, aplikace Mobilní rozhlas (k 27.4.2020
bylo do Mobilního rozhlasu přihlášeno 320
osob. ) – zaregistrováním dostáváte informace přímo do každého mobilního telefonu, což
se osvědčilo právě v době koronaviru, periodikum Chlumčanský občasník (vydáván od 2020
častěji), rozesílání prostřednictvím e-mailů.
Dále jednou za tři měsíce informujeme o tom,

co se událo a co se plánuje za uplynulou dobu
na veřejném zasedání zastupitelstva obce
Chlumčany. Využíváním těchto informačních
kanálů jsme přesvědčeni o tom, že má každý
přístup k veškerým informacím. Využíváte je
také? Stojíme si totiž za tím, že: „Čím více informací o své obci víme, tím lépe se nám v ní
žije“.
Ing. Ivana Zieglerová

HRADČANY
1. čtv rletí
Vážení čtenáři a příznivci hasičů,
do posledního vydání Chlumčanského občasníku v loňském roce jsem nestihl napsat článek, a tak se v tomto článku zmíním o akci,
která se konala loni 30.11.2019. Jednalo se
o již 9. Hradčanské adventní trhy, a jelikož je
to velmi náročná akce, a to po všech stránkách, je to největší akce v roce na Hradčanech. Připravuje se dlouhodobě a je převážně
v režii žen. Zapojují se do ní celé rodiny a je
založena na domácí výrobě různých vánočních ozdob, různých pamlsků a jiných hodnotných předmětů vlastní výroby. Pro naše
adventní věnce přijíždějí zájemci ze širokého
okolí.
Stánky se otevřely v 16.15 hodin
a následovalo zpívání koled našimi dětmi pod
taktovkou manželů Sedláčkových. Pak následovaly proslovy a v 16.30 hodin rozsvícení vánočního stromečku. Jako vždy byla finanční
hotovost z prodeje vánočního zboží, adventních věnců i občerstvení zaslána na konto
Dobrého anděla. Z této dobročinné akce jsme
utržili krásných 21.897, - Kč.
4 roky jsme výtěžek posílali do FN Plzeň na
dětské oddělení, jednou jsme cíleně pře-

Karetní hra „Prší“ Hradčany

dali šek v částce 10.560, - Kč rodině malého
Matyáška z Losiné. Za posledních 5 let jsme si
zřídili konto Dobrý anděl, a na tento jsme poukázali výtěžky v částce 81.475, - Kč. Celkem
jsme do současné doby z Adventních trhů vytěžili a zároveň darovali cca 112.000, - Kč.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zapojili
do přípravy, poděkovat těm, kteří něco upekli
či vyrobili a dali do prodeje, těm, co prodávali
a samozřejmě sponzorům.
Nový rok jsme začali tradiční akcí Mistrovství Hradčan v karetní hře prší, kde se hraje
nejen o prestiž, ale i o Putovní pohár starosty
SDH Hradčany. Letošním vítězem již XV. ročníku se stal pan Jindřich Duchek. Vzhledem
k tomu, že máme malé prostory, účastní se
hry převážně spoluobčané z Hradčan. Všichni se bavili a byla to jako každý rok podařená
akce, které se zúčastnilo 31 hráčů a spousta
fanoušků.
Dne 29.2.2020 od 13.00 hodin projde obcí
Hradčany průvod masek, který je pravidelně doprovázen živou hudbou. Tato akce vždy
končí ve večerních hodinách a mohu s klidným svědomím říci, že účastníci si první
pracovní den berou v zaměstnání dovolenou
a volna. To svědčí o tom, že se jedná o fyzicky
a psychicky náročnou akci. Doufám, že i letos
se všichni budou bavit a bude dobrá nálada.

V minulém čísle jsme informovali o konání I. Setkání
rodáků a přátel Hradčan 20.6.
2020 na Hradčanech.
O akci byl projeven velký zájem. Je přihlášeno cca 240 lidí
z toho 100 hradčanských rodáků. Podle ohlasů přihlášených, jsme se všichni společně
těšili na tuto událost.
Vzhledem ke koronavirové situaci, bohužel není možné, setkání rodáků na Hradčanech
v letošním roce uskutečnit.
Setkání rodáků a přátel
Hradčan bylo přeloženo na
19. června 2021 se stejným
programem, jaký byl připraven pro letošní rok, včetně
křtu knihy Hradčany 17882020.

Jiří Hodan v. r.
starosta SDH Hradčany

Karetní hra „Prší“ Hradčany

2. čtv rletí
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Rodáci

Vážení čtenáři a příznivci hasičů,
technickou chybou došlo k tomu, že v minulém vydání nebyl vytištěn článek, který se týkal hasičů na Hradčanech. Článek bude
vydán opožděně v květnovém vydání a díky tomu jsme získali
větší prostor v občasníku.
Vzhledem k vládnímu rozhodnutí a vyhlášení nouzového stavu
pro ČR a díky vydaným usnesením, jsme omezeni na běžném
způsobu života. Naše společenské a kulturní aktivity se ze strany
SDH zastavily.
Měli jsme v květnu naplánovaný zájezd do Karlových Varů spojený s prohlídkou firmy Becher. Tento zájezd jsme museli přesunout do příštího roku 2021. Věříme, že Marie Krsová, která
vymýšlí a plánuje zájezdy, přijde s nějakou náhradou, třeba
uskutečnitelnou na podzim letošního roku. Dále jsme v červnu
měli na Hradčanech naplánován sraz rodáků. I tuto akci přesuneme do příštího roku 2021. Bohužel se budeme muset obejít
o tradiční stavění májky, její hlídání a opékání prasátka. Snad se
brzy omezující opatření rozvolní a my si vše vynahradíme nějakou jinou stejně zábavnou a hodnotnou akcí.
Chtěl bych vám ale sdělit, že ochranná opatření nevyřadila hasiče na Hradčanech z činnosti. I na Hradčanech hasiči pomáhají

Advent Hradčany

v této nelehké situaci. V několika etapách rozdávají desinfekci,
kterou zajistila Obec Chlumčany. Jsou připraveni na pomoc seniorům na Hradčanech, kteří o to požádají a jsou připraveni s radou co se týče COVIDU-19.
Milým čtenářům, ale ne jenom jim přeji zdárné překonání této
nelehké situace kolem koronavirusu, hodně zdraví a co nejbližší
vrácení do normálního života.
Jiří Hodan v. r.
starosta SDH Hradčany
Rozdávání desinfekce

Založení hasičského sbor u
V letošním roce 2020 je to 85 let, co byl založen hasičský sbor
na Hradčanech, kterému je v knize věnována rozsáhlá kapitola.
Úryvek z kapitoly o založení Hasičského sboru na Hradčanech
XI. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Historie
Založení hasičského sboru na Hradčanech se datuje rokem
1935. Ustavující schůze se konala 9. února 1935 v hostinci
Josefa Kašpara za přítomnosti župního náčelníka bratra Pelikána
z Přeštic, starosty obce Lišice pana Františka Vokáče, řídícího učitele bratra Šindeláře a bratra Macháčka. Bylo přijato 24 přihlášených členů (Josef Kašpar, František Černý, Pavel Hajžman, Josef
Hrubý, Jaroslav Smolek, Martin Kasl, Jan Kasl z čp. 82, Karel Kasl,
Václav Bezděk, Martin Šesták, Karel Čiviš, Václav Trylč, Karel Trylč,
Ladislav Trylč, Alois Čiviš, Vavřinec Duchek, Václav Kasl, Václav
Krpejš, Josef Kozel, Josef Strejc, Emil Čiviš, Jaroslav Koskuba,
Matěj Sýkora, Josef Hrubý). Starostou se stal František Černý
(čp. 38), náčelníkem Václav Trylč (čp. 100), místonáčelníkem
a velitelem Pavel Hajžman (čp. 59), jednatelem Josef Hrubý
(čp. 37), vzdělavatelem Jan Kasl (čp. 79), samaritánem Martin
Šesták (čp. 77), pokladníkem Karel Čiviš (čp. 92).120 Jaroslav
Smolek (čp. 112) a Josef Strejc (čp. 62) byli zvoleni za revizory účtů.
Na náčiní měl dohlížet Matěj Sýkora. Nechyběl ani zábavní výbor
v čele Hasičský sbor se začal pomalu rozrůstat a rozvíjet. V lednu
následujícího roku Havel Macháček na schůzi v hostinci pana
Kašpara poučil sbor o civilní obraně. Zápis uvádí: „Poučil nás
o civilní obraně dle příručky s vlastním doprovodem ze své zkušenosti ve světové válce. Současně přečetl naše sborové stanovy,
co se valné hromady týká, její správný postup a nejdůležitější
body o našich dobrovolných povinnostech, jak musíme všichni obětavě pracovat, abychom dodržovali kázeň a pořádek.“
122 Velitel Pavel Hajžman se na jaře 1936 zúčastnil s jednotkou prvního župního cvičení v Letinech a okrskového cvičení
v Oseku. Ve stejném roce byl změněn vzdělavatel. Navržen byl
Karel Kasl, který funkci přijal. Jelikož v hasičské kase nebyly
finance na samaritánský kurz, samaritán Martin Šesták tak nemohl vykonávat svoji funkci a přešel k činným členům. Dozorcem na náčiní byl stanoven Vavřinec Duchek. V roce 1937 sbor
fungoval s malými změnami ve vedení, jednatelem se místo
Josefa Hrubého stal Jaroslav Koskuba, vznikla nová funkce
zbrojmistra (zvolen byl Karel Kasl). Zemská jednota přispívala
na činnost částkou 6000, - Kčs ročně. V roce 1937 byla postavena hasičská zbrojnice a zakoupena ruční stříkačka (z výtěžku
zábav pořádaných hasiči). Zápis ze schůze z roku 1940 uvádí:
„Bratr starosta František Černý přečetl zprávu ze sboru hasičů
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Velikonoce na Hradčanech 2020
Na Hradčanech se o Velikonocích od nepaměti“ drnká“. Dříve
chodili jen kluci, dnes chodí i děvčata. Stále se dodržuje rozdělení funkcí pán, podpán, modlení u kapličky. Začíná se na
Zelený čtvrtek, pokračuje se na Velký pátek a končí se se o Bílé
sobotě ráno. Po ranním, sobotním oddrnkání chodí skupina dětí
do každé chalupy a společně přednáší: „A ty Jidáši, cos to učinil, že si svého mistra židům prozradil, za to budeš v pekle pánům
sloužiti, s lucifery pány tam pobývati. Zelený čtvrtek Ježíše jali, na
Velký pátek ukřižovali, na Bílou sobotu do hrobu dali“ a poté svými
řehtačkami ztropí velký hluk, čím větší, tím lépe. Děti si odnáší
z každé chalupy odměnu, kterou si společně rozdělí.
V roce 2020 se o Velikonocích z důvodu coronaviru nedrnkalo.
Zvuk byl vytvořen jen řehtačkami Denisy a Vítka Vokračkových
a přenášen rozhlasem. Byly to smutné Velikonoce.
Marie Krsová

v Hradčanech. Dále nabídku na hadice, na řízení a odstranění veškerých upomínek. Objednalo se 125 m dlouhých hadic, Jaroslav
Koskuba opatří lístek na písek a bratr František Černý opatří
dovoz a Karel Kasl železo na špryšle. Za nové členy se přihlásili
Jindra Plajner a Václav Kastner. Bratr velitel Hajžman svolal
všechny občany a ponaučil je, jak mají v případě neštěstí zacházeti se strojem, což bylo uznáno za velmi důležité. Na dotaz,
zda-li ještě někdo má nějaký dotaz nebo poznámku, se nikdo
nepřihlásil. František Černý ukončil tuto schůzi. Vlasti zdar!
Zapsal Jaroslav Koskuba, jednatel.“123 V červenci 1940 se k hasičům přidal Jaroslav Čermák a Karel Albl ml. a Václav Trylč.
Vtomto roce se konalo 21 sborových cvičení.Vlednu 1941 došlo opět
ke změně ve vedení. Starostou byl zvolen Pavel Hajžman (čp. 59),
jednatelem Josef Vakeš, velitelem Jaroslav Smolek a Josef
Strejc a revizorem Josef Strejc. V lednu 1941 byla založena tzv.
černá komise (Václav Trylč, Karel Kasl, Josef Albl, Karel Trylč
a Václav Kasl). V tomto roce se k hasičům přidal Tomáš Krpejš,
Josef Strejc, Josef Böhm a Jan Brabec, Josef Šesták (výminkář),
Petr Hrubý, Petr Dolanský, Ladislav Čiviš, Jan Brabec, Josef
Böhm, Štěpán Albl, Josef Strejc, Ladislav Čiviš st., Josef Brada.
Hasiči začali také navštěvovat schůze Okresní hasičské jednotky nebo kurzy technické a samaritské. Každý člen za to dostal
odměnu 15, - Kčs. Smutné období přinesl rok 1942, kdy byl
sbor dobrovolných hasičů na Hradčanech nucen ukončit svou
činnost a musel přejít pod Lišice. 17. března 1946 byla ale jeho
činnost opět obnovena a v této době sbor čítal 22 členů. Hlavní
pracovní náplní byla opět práce pro spoluobčany na poli požární
prevence a zajištění kulturního dění v obci. Po celou dobu se
hasiči potýkali s většími či menšími finančními problémy.
Kronika Lišice 1922-1973, s. 5
Eva Horová

Hasičská stříkačka z doby založení sboru

PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ
2 040

Bude provedena přístavba celkem 6 sociálních bytů o podlahové ploše 2 x
28,5 m2 a 4 x 29,7 m2.
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NERUDOVA č.p.200, CHLUMČANY, parc.č.248 - STAVEBNÍ POVOLENÍ
Investor: Obec Chlumčany, Družstevní 332, 334 42 Chlumčany
Projektant: Ing. Miloslav Ulč, Sporná 21, 326 00 Plzeň

C-3
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KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

M 1:250
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+3,200
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b4) POHLED

Západní pohled

ROZHOVOR O KULTURNÍM DOMĚ

Místa pr o
setk áv ání

Rozhovor se starostkou obce Mgr. Vladimírou
Štejrovou připravila Ing. Ivana Zieglerová.

Ve volebním programu jsme
vám slibovali vytvoření míst
pro setkávání. Již v minulém
roce jsme pro vás vytvořili
více míst pro posezení. Letos
v tomto pokračujeme, vytipovali jsme pro vás hned 3 místa
v sídlišti, která budou včetně
stolečků pro vás a čas strávený
na vzduchu při odpoledním
čaji. Další místo pro setkávání,
která Vám bude Vám sloužit,
se právě realizuje u rybníka
Hráz. Zde vznikne posezení,
včetně přírodního ohniště.
Toto místo bude sloužit k posezení, popovídání, odpočinku, relaxaci i opékání buřtíků.

O dění v Kulturním domě je mezi občany velký zájem a upřímně se tomu vůbec nedivím.
Jedná se o stavbu, která jistě stojí za pozornost.
Co se v současné době děje v budově KD?
Plánujete ukázat prostor veřejnosti?
Dokončují se práce v salónku, klubovně,
baru, šatně i kině. Připravujeme pro Vás samozřejmě další Den otevřených dveří, abychom Vám tento prostor ukázali a mohli jste
porovnat stav, který jste viděli při 1. Dnu otevřených dveří. Bohužel nám plánovanou akci
překazila karanténa a omezený pohyb osob.
Jakmile to bude možné, těšíme se na další setkání s vámi.
Co chybí v této etapě ještě dokončit?
Finalizuje se přilehlá chodba kina potažmo
salónku. Samozřejmě se počítá s modernizací
vstupního schodiště, nicméně zde se vyčká na
výměnu prosklené zdi přilehlého balkonu.
Kdo pracuje na rekonstrukci?
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
14.11.2019 schválilo předat do správy a údržby Kulturní dům Chlumčany Bytovému hos-

podářství Chlumčany stejně tak, jakož tomu
je u ostatních obecních budov. Ředitel BH započal s údržbou tohoto prostoru a patří velké
PODĚKOVÁNÍ za to, jakým způsobem se tohoto úkolu zhostil.
Kam se přemístíte s pracemi po dokončení
této etapy?
Po dokončení této etapy je v plánu započetí
prací na administrativní části. Cílem je zrekonstruovat tento prostor do konce roku 2020
a pevně věříme, že se termín podaří dodržet.
U administrativní části se v současné době
pracuje na dokončení přípravy podkladů potřebných pro Ohlášení dle § 104 stavebního
zákona, Stavebnímu odboru Dobřany.
Jak bude probíhat modernizace v administrativní části?
Pro modernizaci administrativní části se dokončuje studie, která Vám bude představena
v následujícím čísle Chlumčanského občasníku. V tuto chvíli mohu sdělit, že obecní úřad
bude umístěn do dvou pater v části bývalého
obecního úřadu a místně známém „hifi klubu“. Zásahy do současného dispozičního řešení budou minimální.

Zav ěšení zv onů
v Chlumčanské
k apli
Ve středu 20. 5. 2020 od 14.00
hod budou nainstalovány zvony do Chlumčanské kaple.
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Mgr. Vladimíra Štejrová
starostka

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
V sídlišti nám vyrostlo krásné dětské hřiště pro nejmenší a samozřejmě tím nekončíme. V okolí tohoto dětského hřiště vás čekají
další herní prvky, které budou určeny pro starší děti.
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ÚTULNĚJŠÍ OKOLNÍ NÁMĚSTÍ
Kromě každodenních běžných starostí o obec je naší snahou
vnést do Chlumčan prvky, které zde dosud chyběly. Řekli jsme
si, že by bylo hezké nechat alespoň trochu naši vesnici rozkvést
a udělat jen tak něco pro radost. Vždyť i doma si každá zařizujeme útulný domov a pořizujeme si do něj věci, které se nám líbí.
A my bychom chtěli, aby takovým útulným domovem se pro nás
všechny staly Chlumčany. Zatím začínáme opravdu nesměle.
Na náměstí rozkvete velká pyramida barevných květů a na
travnatém pozemku na křižovatce na náměstí budou osazeny
trojstranné hodiny s teploměrem.
Mgr. Vladimíra Štejrová
starostka

ZLATÝ ERB 2020
Soutěž Zlatý erb, která od svého prvopočátku slouží jako nástroj
pro zlepšení kvality webových stránek obcí, vznikla již v roce
1999. Postupně se ze soutěže stala prestižní událost, která se
těší hojné účasti. Mezi milníky soutěže bezesporu patří ocenění
z roku 2002, kdy se stala finalistou prestižních cen Stockholm
Challenge Award. Po tomto ocenění dostala soutěž nový nádech
a skutečně se rozšířila po celé republice a napomohla tak ke
změnám a sjednocení webů obcí, které se postupně proměňovaly do současné podoby, kdy je kladen důraz zejména na rozložení
stránek, jejich přehlednost a jednoduchost pro uživatele.
Obec Chlumčany se v předchozích letech této soutěže bohužel neúčastnila. V minulém roce iniciativou pana
Ing. Pavla Lederbucha webové stránky obce Chlumčany dostaly
nový kabát, novou grafickou podobu , a tak se rozhodla vedou-

KLADENÍ VĚNCŮ
U pomníku padlý m 1. a 2. sv. v álk y
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Tradiční Slavnosti svobody, které každoročně připomínají osvobození americkou armádou a konec druhé světové války, letos
kvůli COVID-19 nemohly proběhnout standardně za přítomnosti
veřejnosti, i tak ale byla uctěna památka hrdinů tehdejší doby.
V neděli 3. května v podvečer položili představitelé obce a zástupci amerických veteránů kytice k pomníku padlým hrdinům
na náměstí Bohuslava Kašpara.

cí úřadu Ing. Ivana Zieglerová do 21. ročníku soutěže webové
stránky přihlásit. Do krajského kola soutěže Zlatý erb 2020 se
přihlásilo 68 projektů různých kategorií. V kategorii Nejlepší
webové stránky obce se obec Chlumčany umístila na 1. místě a
díky tomu postupuje automaticky do celostátního kola.
Webové stránky obce chceme nadále doplňovat a vylepšovat.
Uvítáme proto každý podnět z řad veřejnosti na jejich zdokonalení.
Výsledky krajského kola soutěže jsou zveřejněny na portálu
Plzeňského kraje http://www.plzensky-kraj.cz/propagace-a-souteze-it i na webu soutěže www.zlatyerb.cz .

UNIKÁTNÍ SPORTOVIŠTĚ V CHLUMČANECH
Pumptrackov á dráha v cenně 700 000, - je instalov ána na dosah bar ok ní památce. A je to tak dobř e!
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Nákupem a instalováním pumptrackové dráhy jdou Chlumčany správným směrem. Podpora sportovních aktivit mládeže
a v tomto případě nejen mládeže, rezonovala v předvolebních
kampaních všech místních subjektů. A nyní zde máme jasnou
odpověď a to v unikátním provedení.
Věřme společně, že se jedná o další krok jak mládež dostat od
počítačů a z nebezpečných uličních zón naší obce. Věřme společně, že místo si svou postupně nabývající atraktivitou získá
přízeň nejmenších dětí na odrážedlech, začínajících BMX cyklistů, rebelujících skateboardistů, koloběžkářů a například i odvážnějších maminek a tatínků. Udělali jsme pro to v posledních
měsících opravdu dost a rozhodně nekončíme.
Z Vrchu se stává a stane jedno z míst relaxace i aktivního odpočinku. Již na počátku minulého století zde obyvatelé obce aktivně sportovali. Nacházelo se zde rozsáhlé škvárové cvičiště Sokola
i fotbalové hřiště prvních nadšenců tohoto sportu v naší vesnici. V časech tzv. normalizace se zde běžně pořádaly Dny dětí,
Partizánské samopaly, tréninky a soutěže dobrovolných hasičů
a mnohé další aktivity.
Instalaci pumptrackové dráhy předcházelo značné množství terénních úprav v bezprostředním okolí a především vývoz divoké
černé skládky, která ukryta v náletových křovinách dřímala několik desítek let.

Nyní jsme již dál. Budeme sázet nové dřeviny, instalujeme dostatek laviček a košů na odpad. Přímo u kaple bude jedno z míst
chystané naučné stezky, která na několika informačních tabulích provede návštěvníky zajímavými obdobími historie naší
obce. Přítomnost naší kaple, skvělé kulturní památky, jen podtrhuje kouzlo místa a propojení této historické barokní stavby
s přítomností sportujících občanů poslouží ku potěše duše i těla.
Mnozí se jistě budou ptát, zda je nynější umístění unikátního
sportoviště definitivní. Ne, není a nebude tomu tak. Předpokládáme, že dráha bude později přenesena do rekonstruovaného
sportovního areálu v Dobřanské ulici.
A jak to bude s provozem? Tento typ dráhy svým užitým materiálem předpokládá v podstatě celoroční bezúdržbový provoz,
ovšem rizika nese každý návštěvník sám, jak je tomu ostatně na
nesčetných venkovních sportovištích tohoto typu po celé naší
republice. Naše sportoviště bude osazeno jasnou informační tabulí, kde bude především dětským návštěvníkům doporučováno
nošení ochranných přileb. Jízda na dráze je zážitkem, pád ale
přeci jen bolí.
Ostatně přijďte si to vyzkoušet co nejdříve. Pilujte své technické
dovednosti a především se bavte.
Stanislav Dvořák
radní obce

strana 13 | Chlumčanský občasník

CHLUMČANSKÉ OHLÉDNUTÍ

Vzpomínáme

Část 25. Krásné ženy v našich ulicích
Na období tzv. PRVNÍ REPUBLIKY, orámované roky 1918 – 1938, je dnešní společností
nahlíženo z několika úhlů. Jistě se jednalo
o dobu rozmachu nepřeberných aktivit
na poli kulturním, sportovním, společenském, ekonomickém. Právě v těchto létech
i v Chlumčanech vzniká značné množství
spolků a sportovních klubů. Rychle se rozvíjí řemesla, vznikají soukromé dílny, výrobní
družstva. Mladý demokratický stát v srdci
Evropy získával své sebevědomí.
Nebyla to však jen doba práce a zápalu pro
společnou věc. Lidé se chtěli rovněž bavit,
chtěli dobře jíst a chtěli se lépe a kvalitněji oblékat. Lidé se o sebe chtěli lépe starat na poli duševním i tělesném. A tak se
i v Chlumčanech objevují na štítech domů
okázalé reklamní nápisy na módní zboží. Tu
je to reklama na obuv značky BAŤA, jinde zas
na konfekční oděvní závod NEHERA. Do pěkných šatů je však třeba upravené dámy.
V roce 1927 nechá na obecní návsi ovdovělá
Jana Fišerová postavit KADEŘNICKÝ ZÁVOD.
Zní to dnes humorně, jistě, v době svého vzniku se však jednalo o vážný podnikatelský záměr. Ostatně domeček původního kadeřnictví
stojí v okraji chlumčanského náměstí dodnes.
A vlastně neslouží až tak oddáleným službám
jako před sto lety. V kadeřnickém závodě paní
Fišerové bylo doslovně provozováno holičství, kadeřnictví, vlásenkářství, manikúra,

pěstění obličeje a pěstění vlasů.
V následném toku času provozují tuto činnost manželé Jana a Ladislav Laštovičkovi.
Nevěnují se pouze poskytování služeb na poli
„esthetiky a hygieny“ jak bylo tehdy řemeslo
kadeřnické glorifikováno, ale rovněž výrobou
vlastních šamponů, vod na vlasy a pomád
a brilantin, pleťových líčidel a odličovacích
vaselin, krémů a past. Dle nalezené příručky pro maloobchodní výrobu se manželé
Laštovičkovi dost možná pustili i do výroby
barviva na vlasy. Pro zajímavost můžeme zmínit, že jedno z takových barviv se jmenovalo
BAY – RUM a krom lihu, pomerančového oleje a bayové silice se k vyrobení roztoku užíval
i jamajský rum.
V Chlumčanech těchto časů nebyli však
Laštovičkovi jedinými kdo poskytoval zdejším dámám a pochopitelně i mužům potěchu
z péče o svůj vzhled. Bylo zde dalších holičů
a kadeřníků, švadlen a krejčích a fotografie přiložená k tomuto textu dokazuje, že
v Chlumčanech probíhaly i kurzy pro mladé
slečny, které si chtěly obohatit svůj šatník
vlastním výrobkem. Byla to doba krásných
žen v našich ulicích.

Ladislav Bechyňský

Dne 16.dubna 2020 nás opustila ve věku 63 let paní
Ing. Genoveva Musialová.
Dne 17.dubna 2020 nás opustil
ve věku 85 let pan Václav Šlajs.
Přijměte, prosím, naší upřímnou soustrast.

Zahrádk áři
Dobrý den, jelikož byla vyhlášena karanténa, tak jsme museli zrušit výroční schůzi ČZS
v Chlumčanech. Další termín
zatím neplánujeme, protože
neznáme ukončení karantény,
jakmile to bude možné, včas
dáme vědět. Doufám, že všichni naši občané, a hlavně naši
zahrádkáři prožívají tuto dobu
v kruhu své rodiny a většina
využívá krásného počasí a žije
zahradničením.
Marie Stuchlová

KPOZ
Vážení spoluobčané,
Vy všichni, kteří jste oslavili
od 15.3.2020 narozeniny, mně
dovolte, abych Vám alespoň
touto cestou za všechny zastupitele naší obce popřála pevné
zdraví, štěstí a mnoho sil do
dalších let.
Jaroslava Kaderová
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Zpráv a KPOZ
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu byla činnost KPOZ
úplně pozastavena. Jakmile
to bude možné, opět Vám rádi
popřejeme, přivítáme naše
nové občánky, zatančíme si na
setkání seniorů a pojedeme na
zájezd.
Přejeme Vám všem hodně
zdraví a těšíme se na Vás.
Jaroslava Kaderová
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SDH CHLLUMČANY
Vážení čtenáři,
Rok 2020 pro nás začal jako všechny ostatní.
4. 1. se konala VALNÁ HROMADA v Kulturním domě. Shrnutí předešlého roku 2019 a přípravy roku 2020 zabralo pár hodin. Zvolili jsme si i některé nové členy do našeho výboru.
Večer jsme se sešli v hasičské zbrojnici a celou valnou hromadu
ještě důkladně zhodnotili. 17.1. jsme zvonili právě u vašich dveří, přišli jsme Vás pozvat na náš tradiční hasičský ples. Někteří
si koupili lístek, jen aby podpořili naši činnost a za to Vám patří
velký dík. Lístek při zvanístál 100,- a na místě pak 150,- 18. 1.
HASIČSKÝ PLES, i letošní ročník se konal v Příchovickém sále.
K tanci a poslechu zahrál DECHOVÝ A TANEČNÍ ORCHESTR ZE ŠVIHOVA SKALANKA. Byla připravena bohatá tombola, která jako každý rok zmizela během chvíle.
A naše taneční skupina si pro Vás připravila již desáté vystoupení, při kterém jste se doufám pobavili. 8. 2. Prošel
naší obcí MASOPUSTNÍ PRŮVOD, nechyběla tradiční maska mědvěda ani Koňský povoz a ošetřit Vás mohli naši doktoři. Každý rok je nás ale méně a méně. Proto neváhejte a přidejte se další ročník k nám, ať tuto tradici společně udržíme.
25. 2. TURNAJ V PRŠÍ, již po páté jsme přivítali 28 hráčů v této oblíbené hře. Pěti hodinový turnaj, dobrá nálada, super občerstvení, ceny pro všechny účastníky
bylo krásným
zpestřením v náročném zimním období.
Jednou z posledních společných akcí byl 7.3. MAŠKARNÍ REJ, odpoledne se vyřádili dětičky, pro které byly
připraveny různé hry a discotéka. Večer patřil dospělým maskám, kterým zahrála kapela AGNES ROCK.
Děkujme všem sponzorům, obci Chlumčany, našim rodinám
a přátelům za podporu při pořádání těchto akcí.
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Masopust

Maškarní

OD 14.3. byla kvůli Covidu 19 hasičárna do odvolání uazvřena.
Tuto nešťastnou událost jsme využili po svém. Hasičárnu jsme
nově vymalovali, opravili vchodové dveře a udělali generální
úklid. Vše za přísných opatřeních. 3. 4. proběhla brigáda na stáčení a označování lahví Alkoholové dezinfekce Anti – COVID,
v první várce bylo připraveno 114 kusů 1,5 litrových PET a 134
kusů 1litrových PET. 6. 4. dopoledne přišla další várka, která se začala okamžitě stáčet, aby byla dezinfekce pro každého.
6. 4. od 15:00 probíhalo vydávání této dezinfekce v hasičské
zbrojnici. Fronta se začala tvořit již po 14 hodině.
Ve 14:45 byla fronta až ke Kulturnímu domu. A to se prosím, dle
mého názoru, nedodržovaly dvoumetrové rozestupy. Pokud jste
chtěli, dostali jste v hasičské zbrojnici i roušky. Ti, kteří si dezinfekci nevyzvedli, měli další šanci 9.4. od 17:00. To už se takové
fronty netvořily. I když je vyhlášen nouzový stav. naše jednotka
stále funguje 11. 4. jsme vyjížděli k požáru v dřevovýrobě HEPA.
Stavění Májky a Májové oslavy bohužel letos opět neproběhnou.
Též se k nám nepodívají ani naši váleční přátelé z Ameriky. Přesto na nás myslí a poslali nám vzkaz na facebookové stránky p.
Dale E. Rieb a Pat Waters „Myslíme na naše přátele v Chlumčanech. Uvidíme se příští rok. Buďte zdraví a buďte v bezpečí“.
Ani naše dětičky nezaháleli, poctivě trénovali na jarní soutěže
a na plnění odznaků odborností a specializací. Bohužel COVID
19 naši činnost zastavil. A já doufám, že nám dětičky vše nezapomenou.
Přejeme pevné zdraví,
Chlumčanští hasiči

Valná hromada

Požár

VICTORIA TALENT ACADEMY
Vážení spoluobčané,
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za spolek Victoria Talent Academy, z.s. bych Vás chtěla moc
pozdravit v tomto nepříliš šťastném období, které se bezpochyby dotýká nás všech, a ani naše taneční škola není výjimkou.
Činnost jsme na přechodnou dobu přerušily 12.3.2020, tedy ten
samý týden, kdy měla začít naše soutěžní sezona a přišly jsme
tedy o možnost prezentace v semifinálových kolech.
Na přelomu února a března jsme měly příležitost vystoupit
na třech kulturních akcích – Obecní ples Chotěšov, Ples CPOS
Město Touškov a Den tance pro zdravotního klauna v Chotěšově.
V současné době se situace ohledně přesouvání soutěží, kterých
jsme se měly zúčastnit na jaře, pomalu uklidňuje a máme zprávy
o tom, že většina se přesouvá na podzim. Situace je velmi smutná v tom, kolik času naše tanečnice věnovaly právě přípravě na
tuto sezónu, ale stále neklesáme na mysli.
I během karantény naše děti trénují, rodiče zasílají videa a fotky trenérkám, aby viděly, jaké pokroky doma dělají. Trenéři
a vedení také pracují na nových projektech, které se uskuteční
na podzim roku 2020. Připravujeme se na taneční soustředění,

které má proběhnout v srpnu, a my doufáme, že alespoň o něj
nepřijdeme. Těšíme se také, že budeme moci naši práci předvést
na Dni Chlumčan, který doufáme, že se uskuteční.
Také natáčíme video lekce, ať už s taneční průpravou, nebo přímo zaměřené na určitý taneční styl.
O Velikonocích jsme překvapily naše děti návštěvou přímo doma,
abychom jim předaly balíčky s velikonoční nadílkou. Všechna
setkání byla moc milá, děti byly nadšené a my spokojené, že alespoň na krátkou dobu jsme se mohly zase vidět.
Věříme, že se tato situace co nejdříve uklidní a my se budeme
moci vrátit k činnostem, které tolik milujeme.
Všem Vám přejeme hlavně pevné zdraví.
Daniela Pfeiferová
předsedkyně spolku

ODDÍL BADMINTONU
Příspěvek z oddílu badmintonu měl být za uplynulé období ten
nejbohatší, protože sezóna právě vrcholila, ale bohužel!
Díky pandemiii koronavirusu a omezení volného pohybu, je
situace zcela opačná!
Stihli jsme tak vlastně jen dvě akce – turnaj v Ostrově nad Ohří a
v Praze – Radonicích, oba dva úspěšně!
29.2.2020 turnaj GP,C‘ Ostrov Nad Ohří a 3. místo v mixu Kláry
Kabátové s T. Plundrichem (USK Plzeň). BLAHOPŘEJEME!!
1.3.2020 turnaj mládeže v Praze – Radonicích – 1. místo Adriana
Veitová , 2. místo Libuška Špačková, 3. místo Terka Kočincová –
velká gratulace našim ml. dorostenkám!!
Naše šestičlenná výprava nás všechny velice dobře reprezentovala a patří jim za to velké poděkování!
Nikdo si v té chvíli neuvědomoval, že další týden již vše skončí
.......!
Obdrželi jsme dotazník od naší tajemnice obecního úřadu
Ing. I. Zieglerové, kde se na něj pokusíme odpovědět.
-Jak prožívá oddíl tuto dobu?
Tato doba je pro nás velice smutná, protože když se ze dne na
den zavřou dvě haly a tělocvična, kam chodí pravidelně trénovat
naše tři družstva dospělých a mládeže a pochopitelně i naši nejmladší žáci, je to něco neskutečného, nepopsatelného!
Nikdo z nás nebyl připraven na tuto mimořádnou situaci, ale
musíme věřit, že to jednou skončí a nejen my, ale i ostatní oddíly,
se vrátí zas do normálního sport. života!
-Co vše jsme museli zrušit?
Jen ve stručnosti – poslední kolo soutěže dospělých, play – off
našich dvou celků dospělých, výroční členskou schůzi, oslavy
55.let od založení odd. badm. v Chlumčanech, všechny plánované turnaje mládeže a dospělých, včetně námi pořádaného
krajského turnaje, pozvání na mezinárodní turnaj mládeže ve
Slovinsku a řadu dalších našich akcí, prostě vše!
-Jaké máme plány?
Jarní sezóna byla asi ukončena?! Budeme tedy rádi, když se sejdeme na konci července na našem tradičnim soustředění na
Šumavě a že začátkem srpna zahájíme kondiční přípravu hráčů
na novou sezonu, která by měla začít hned v září!
Oslavy 55. let od založení odd. badmintonu v Chlumčanech jsme
přesunuli na sobotu 19. září, tak doufáme, že vše vyjde! Zatím je
to ve hvězdách!

-Komunikace mezi členy oddílu?
Mládež i dospělí jsou ve spojení přes emailové skupiny, o všem
jsou průběžně informováni a mohou se vyjadřovat také takto, ke
vzniklé situaci.
Až na náhodná setkání, jsme se od března nesešli a neviděli!
-Nějaká alternativní náhrada badmintonu a podobně?
Náš sport má tu nevýhodu, že jej závodně nemůžeme provozovat
na venkovních kurtech, které již byly zpřístupněny.
Na trhu se sportovním vybavením existují různé tréninkové
„tyče“, které si již zakoupilo několik rodičů našich svěřenců
a doma je plně využívají.
Většina našich hráčů dobře ví, jak se udržovat v kondici i při této
vzniklé situaci!
-Další postřehy?
Tato doba možná ukázala (tedy doufáme), že vše, co se netýká
zdraví a našich životů, tak je vlastně druhořadé a nepodstatné!
K poslednímu Občastníku jen tolik, že se zlepšila asi celková
úprava + vzhled, ale kvalita listů a písma už ne!
Datum posledního dne odevzdání příspěvků by neměl končit
v pátek, ale až v neděli!
Nebyla nám vysvětlena manipulace s nástěnkami na rohu školy
a pro naše potřeby nám postačí i nadále ta menší, tedy nástěnka
původní!
Rádi bychom zkušebně a provizorně již chtěli využít sál Kulturního domu k tréninkům oddílu badmintonu v době, kdy se ještě
nebude topit, tedy letos na podzim......?!
Oddíl badmintonu přeje Všem našim občanům brzké ukončení
této „temné“ doby, ale hlavně pevné zdraví a více pohody!

strana 18 | Chlumčanský občasník

1.A.Veitová,2.L.Špačková,3.T.Kočincová,
všechny Ker.Chlumčany

M.Uhlík+P.Škopek,
úspěšní hráči
našeho dr.,A‘

Rozhodčí na
M.Č.R.
v plzni 2020,J.D.+F.V.!

Za oddíl badmintonu sepsal
př.Jiří Vaněček

Radonice 1.3.

Oblast.přebornice
ve dvouhře
Z.Topinková
a třetí
G.Štenglová 2020!

Vítězové,Ván.turnaj 20.12.2019!

TENISOVÝ ODDÍL
V době, kdy jsem zasílal příspěvek do březnového čísla občasníku (termín uzávěrky byl stanoven do 25. 2. 2020), měli chlumčanští tenisté krátce po své výroční schůzi, na níž vyhodnotili výsledky předchozího roku a vytyčili si úkoly pro rok 2020. Že vše
nepůjde tak snadno dle původních plánů, se ovšem ukázalo jen
několik dnů poté, když epidemiologové identifikovali mezi populací výskyt nebezpečného koronaviru, který byl pojmenován
jako COVID-19 a postupně se rozšířil z jihovýchodní Asie na celý
evropský kontinent. Po vyhlášení nouzového stavu vládou ČR
dne 12. 3. 2020 a zavedení mimořádných opatření Ministerstva
zdravotnictví v rámci boje proti tomuto viru si každý z nás uvědomil, že pandemie tohoto rozsahu bude mít výrazný dopad na
jeho život. Uzavření škol i velkého množství provozoven s nejvyšším rizikem přenosu nákazy (restaurace, hotely apod.), téměř
úplné uzavření hranic se sousedními zeměmi, zákaz shromažďování osob ve větším počtu na veřejně dostupných místech,
povinnost nosit roušky při styku s ostatními občany a další obdobná opatření jsou určitě velmi nepříjemná, nicméně každý rozumně uvažující člověk by měl pochopit, že zdraví obyvatelstva
je v takové situaci zcela prioritní.

uvolňování nařízených pravidel bude první akcí oddílu turnaj
Chlumčany Cup pro tenisty veteránské kategorie 25. 7. 2020, přičemž o osudu tenisového turnaje dětí ZŠ koncem června ještě
budeme se zástupcem školy jednat.

S důsledky vládních opatření se musel vypořádat i náš tenisový oddíl. Členskou schůzi, která se měla uskutečnit v závěru
března, jsme zrušili a stejně tak byla odložena i volební valná
hromada spolku TJ Keramika Chlumčany, která byla původně
plánována na 22. 4. 2020. Členové oddílu museli letos oželet také
okresní Davis Cup družstev neregistrovaných tenistů, který má
zpravidla rezervovány víkendové termíny od počátku května, a
neuskuteční se ani zájezd za tenisem do Paříže plánovaný na
poslední květnový týden, neboť pořadatelé Roland Garros z důvodu pandemie přeložili termín konání tohoto grandslamového
turnaje až na přelom září a října. A tak jsme alespoň v průběhu
března formou elektronické pošty zvolili nový výbor tenisového oddílu na další 4 roky. Ve složení pětičlenného výboru došlo
pouze k jediné změně, když novým členem výboru zodpovědným za práci s mládeží se stal čerstvý trenér 3. třídy Michal Veit.
První brigáda k přípravě kurtů se uskutečnila 25. 4. 2020, tedy
s téměř měsíčním skluzem oproti „normálnímu“ stavu. O tom,
že se na začátek letní sezóny opravdu těšíme, svědčí i přiložené
fotografie z brigády. Zdá se tedy, že za předpokladu postupného

Ing. Ivo Regner
předseda tenisového oddílu
spolku TJ Keramika Chlumčany

Pokud si položíme otázku, jaké změny ve způsobu života nám
přinesla doba koronaviru, většina z nás určitě zaznamenala více
volného času na rodinu a kontakty se svými blízkými (i když
v době omezení návštěv převážně s využitím nejrůznějších mobilních aplikací) a také na některé koníčky, k nimž jsme se dříve
v návalu pracovních povinností nedostali - četba, křížovky apod.
Přesto by už ale každý uvítal, kdyby se svět co nejrychleji vrátil
do běžných kolejí. Nicméně musíme být všichni trpěliví a dodržovat pravidla tak, abychom usnadnili práci lékařům a dalšímu
zdravotnickému personálu a jako správní sportovci nedali novému viru šanci na výhru. Podle slov Jana Wericha: „Když nejde
o život, jde o …..“, ale v případě této pandemie často o život může
jít. Proto držme palce všem, kteří proti koronaviru bojují (kdykoli a kdekoli) a udělejme vše pro to, aby naše vítězství nad neviditelným soupeřem bylo trvalé. Na shledanou v lepších časech!

Karel Hodinář při čištění kurtu od trávy
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Brigádníci na
společném
snímku i s
předepsaným
vybavením rouškami

Martin Miarko rozváží antuku k pohození
povrchu kurtů

Michal Veit
upevňuje síť mezi kurty

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLKY
27. února jsme v mateřské škole uspořádali karneval. Pohádka
Ledové království se dětem líbí, a tak na karnevalu ve třídě Koťat
a Berušek bylo hodně princezen, sněhuláků i sobů. Třída Včelek
zvolila Pohádkový karneval. Na veselé písničky tancovala Karkulka s pirátem, dinosaurus i čarodějnice.
Tehdy si nikdo z nás nepomyslel, že o necelé tři týdny později
budeme muset v důsledku opatření proti šíření nemoci covid -19
uzavřít i mateřskou školu.
Bylo nutné zrušit i plánované akce, na které jsme se těšili.
Neuskutečnil se preventivní program Zdravý úsměv, ve kterém
se děti měly seznamovat s péčí o zoubky se zubní preventistkou
paní Bednářovou.
Další plánovanou akcí bylo v rámci projektu Spolupráce
s knihovnami setkání s knihovnicí paní Mgr. Jindřiškou
Červenou, která nám měla představit knihu Z deníku kočičky
Ťapičky.Spisovatelka této knihy měla naši mateřskou školu navštívit v květnu.

Nemohla se uskutečnit ani divadelní představení Budulínek
a O kouzelné víle. Neuskutečnilo se ani plánované velikonoční
setkání se žáky první třídy Základní školy Chlumčany.
Věřím, že jarní tvoření a tradiční velikonoční malování vajíček
a pletení pomlázky si děti užily v kruhu rodiny.
V době uzavření MŠ nezahálíme. Umytá okna, malování kabinetů a jejich úklid, příprava rozloučení s nejstaršími dětmi, / pokud se bude moci uskutečnit/.
Na doporučení MŠMT i Ministerstva zdravotnictví budou letošní
zápisy do mateřské školy bez účasti rodičů a dětí ve škole.
Zatím ještě nevíme, jak dlouho budou omezení trvat. Bezpečnost
nás všech je nejdůležitější. Doufám, že tato zvláštní doba pomine
a my si o to více budeme vážit toho, že můžeme bez obav navštívit babičku a dědu, stýkat se s kamarády, užívat si volného
pohybu v přírodě.
S přáním hodně zdraví všem
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Jana Čubrová a kolektiv MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní střípk y z doby kor onav ir ov é
Když jsem byla požádána, abych přispěla do Chlumčanského občasníku článkem popisujícím život školy po jejím uzavření, tedy
správně po zákazu osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání, vířila mi hlavou spousta myšlenek o tom, co vše by v něm
mělo být zmíněno.
Nakonec jsem se ale rozhodla oslovit své kolegy učitele a požádat je o sepsání jejich pohledů na aktuální dění, protože oni
jsou těmi, na něž současná situace ve školství doléhá nejsilněji.
Oni jsou ti, kteří se ze dne na den ocitli v situaci, kterou nikdy
v celé své historii české školství nezažilo. V situaci, na niž je nepřipravovala ani ta sebelepší pedagogická fakulta. Ačkoli nejsou
prázdniny, ale školní rok, a vyučování tak stále probíhá, nesmí
být se svými žáky ve třídách. Museli si najít jiné formy práce, jiné
způsoby motivace žáků i jiné komunikační prostředky. Za to, jak
odpovědně k tomu přistoupili a co všechno museli překonat, jim
patří můj velký dík.
Poděkovat chci také rodičům, jejich podíl na vzdělávání dětí je
teď obrovský a bez jejich podpory by snaha učitelů neměla prak-

ticky žádný smysl. Zvláště u mladších žáků je spolupráce rodičů
s učiteli nezbytná. I je současná situace uvrhla do rolí, na které je nikdo nepřipravoval. Do rolí domácích učitelek či učitelů.
A zvládají to opravdu se ctí, pečlivě a odpovědně, protože si uvědomují, že jde o budoucnost dětí.
V neposlední řadě chci poděkovat také těm z našich žáků, kteří
(ať už sami nebo za přispění svých rodičů) pochopili, že tohle
opravdu nejsou žádné prázdniny a důvod k radosti z obrovského
množství volného času. Pracují, plní zadané úkoly a komunikují
s učiteli, navzájem si pomáhají mezi sebou. Mnozí z nich, bohužel možná trochu předčasně, museli pochopit, že přinutit se
ke studiu sám je daleko těžší, než když nás k práci stále někdo
nabádá a drží nás u ní.
Nezbývá nám všem jen věřit, že tuto dobu přežijeme ve zdraví
a odneseme si z ní umění vážit si i úplně všedních věcí.
Mgr. Irena Rampichová

Distanční v ý uk a
V souvislosti se současnými událostmi často vzpomínám na svá
školní léta a v hlavě se mi vybaví několik okamžiků. Průvody
ulicemi při oslavách Svátku práce, pracovní soboty a také výjimečné uhelné prázdniny, které jsme s nadšením vítali. V profesi
učitelky jsem zažila uzavření školy, když byly vyhlášeny chřipkové prázdniny. Ovšem to, čemu musíme čelit nyní, nikdo z nás nezažil. Mimořádná opatření vlády, uzavření škol, výuka na dálku,
to skutečně asi nikdo nečekal a nebyl na nic takového připraven.
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Velmi nečekané bylo úterý 10. března, kdy se ze školního rozhlasu ozvala naléhavá zpráva, aby se všichni učitelé shromáždili ve
sborovně. Vzhledem k tomu, co se již dělo ve světě, bylo jasné, že
neuslyšíme žádné pozitivní zprávy. Musím říct, že mi naskočila
husí kůže a po celém těle zamrazilo. Zprávy ze školního rozhlasu
nejsou na denním pořádku, známe je spíše při cvičení OČMZS,
ale to víme, že se jedná o cvičení. Tentokrát byla situace vážná.
Následně jsme žákům oznámili rozhodnutí vlády, dali jim několik pokynů a děti se rozešly do svých domovů. To ještě nikdo
netušil, že to bude na tak dlouhou dobu.
Zpočátku, tedy zbytek dní tohoto týdne a týden následující, jsme
byli s rodiči v kontaktu prostřednictvím emailů. Bylo jasné, že
tímto způsobem nelze vést výuku dlouhodobě. Všichni jsme
hledali jinou cestu ke spojení se žáky. Společně s kolegyněmi
z 1. stupně jsme si vyměňovaly informace o dalších možnostech
výuky a využití techniky.
V tomto případě se velmi osvědčila mezi lidmi známá aplikace WhatsApp, která umožňuje posílání textových a hlasových
zpráv, posílání videí, fotografií, umožňuje videohovory. Po oslovení rodičů jsem po krátké době mohla navázat kontakt s velkou
částí dětí. Postupně se přidávali i ostatní, takže momentálně pracuji s 95 % žáků. Chápu, že všichni tuto možnost nemají, s těmi
jsme zůstali ve spojení přes emaily. Velkou výhodou bylo, že
hodně dětí v tomto věku vlastní svoje mobilní telefony a jsou při
jejich používání velmi zdatné. Aplikace umožňuje nejen zasílat
úkoly a cvičení, ale poskytuje také okamžitou zpětnou vazbu od
dětí. Mohu tak hned kontrolovat a opravovat práce, které žáci
vypracují, vyfotí a pošlou zpět. Myslím, že pro některé děti je to
zábavné.
Distanční výuku se snažím obohatit o interaktivní programy na
internetu, na kterých si mohou žáci učivo procvičovat, o videa,
která zpestří výuku přírodovědy. Děti mají možnost sledovat program ČT UčíTelka. V počáteční a ještě nevyzkoušené fázi je on-line výuka na webu Škola v pyžamu.

Dovedu si představit, že pro některé děti je obtížné, aby se vypořádaly s úkoly samy a že se neobejdou bez pomoci rodičů,
kterým tak přibyla práce navíc. Těm patří poděkování. Věřte, že
i učitelé mají spoustu práce, že způsob této distanční výuky je
časově náročný.
Ačkoliv je tato situace výjimečná a zvláštní, přináší i hezké
a milé okamžiky. Občasné diskuze mezi dětmi ve skupině vzbudí
úsměv na tváři a potěší sdílenými fotografiemi.
Zjišťovala jsem, jak celou situaci vnímají děti a jak jim jde domácí výuka. Poprosila jsem je o odpovědi na otázky, jestli se jim
tento způsob učení líbí, jestli potřebují pomoc rodičů a jestli se
opět těší do školy nebo jim to takto vyhovuje. Jak jsem předpokládala, názory jsou různé. Hodně dětí se shoduje v tom, že práci
doma mají rychleji hotovou, mohou si ji rozložit, dělat si přestávky podle sebe. Pomoc rodičů potřebují občas. Nejvíce je trápí to,
že se nemohou vídat se svými spolužáky a kamarády, většina se
do školy těší. Najdou se ale i ti, kterým tento způsob výuky vůbec
nevadí a vyhovuje jim.
Myslím, že většina z nás si přeje, abychom se mohli vrátit zpět do
školy, zasednout do školních lavic a učit se tak, jak jsme zvyklí.
Mgr. Lenka Škvárová

Kontakty s žáky v době uzav ření školy
První týden jsem si bohatě vystačil s e-maily (ostatně přes ně
uskutečňuji většinu komunikace dodnes).
Poté jsem podlehl „davovému šílenství“ ohledně on-line výuky, videokonferencí atd. A začal jsem tedy něco zkoušet také.
Postupně jsem se prokousával programy Zoom, Classroom a nejvíce času mi zabral program Microsoft Teams. Ten je asi nejpropracovanější, ale o to složitější.
Nakonec jsem skončil u komunikace prostřednictvím programu
Hangouts. Lze tam pořádat videorozhovory, chatovat a posílat
obrázky. Videorozhovory se žákům okamžitě zalíbily, ale zabírají
moc času a nikam bychom se neposunuli. Pracuji takto jen se
svou 6. třídou. V předem domluvenou hodinu se žáci připojí a já
jim posílám různé úkoly a problémy formou obrázků (tím myslím i ofocené učivo nebo test) a oni formou chatování odpovídají. Za to dostávají plusy, za výjimečný výkon jedničky.

Z celkového počtu 28 žáků se zaregistrovalo 15; hodinové výuky
se účastní 10 -12 z nich, někdy od 8.30, jindy od 19.00 – to vše
podle nálady, zatím se nedohodli.
S ostatními ročníky komunikuji nadále prostřednictvím e-mailů. Úspěšnost vzájemné komunikace silně kolísá. Zpočátku byla
asi 30%, pak vzrostla až na 70-80%. Ovšem poté, co vyšlo najevo, že druhý stupeň už asi do prázdnin do školy nenastoupí, komunikace značně polevila. Ke cti 9. ročníku lze poznamenat, že
i když mají úplně jiné starosti a možná se už ani neuvidíme, tak
více jak polovina z nich spolupracuje.
Ing. Ludvík Ešner
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Doba „ coronav irová“
V úterý 10. března jsme začali školní den jako obvykle. Ovšem
následné události již tak obvyklé nebyly. Na konci třetí hodiny
mně přišla od dcery zpráva na mobil, že se budou zavírat školy.
Vidím to jako dnes. Ve třídě jsem měla jen polovinu žáků, protože druhá polovina byla v tělocvičně. Snažila jsem se tedy přítomné žáky připravit na to, co viselo ve vzduchu. Sotva jsem s nimi
domluvila, již nás ze školního rozhlasu svolávala paní zástupkyně ke schůzce. To, co jsme se dozvěděli, nepamatuje nikdo z nás
– od 12. března byla přerušena výuka v prostorách školy.
Do třídy jsem se vracela v rozpacích. Vstoupila jsem před děti
a oznámila jim to, na co jsem je již připravila před schůzkou.
Snažila jsem se nenechat na sobě nic znát, přesto mne moje
třesoucí se ruce prozradily. Letmo jsem pohledem zkontrolovala děti. Výrazy v jejich očích byly rozdílné. Někdo se zaradoval,
někdo si zavýskl a někomu se draly i slzy do očí. Naopak z některých tříd druhého stupně zněl radostný řev. Ale u nás bylo tak
nějak dusno.
Byl před námi poměrně těžký úkol. Během jedné vyučovací hodiny jsme museli zvládnout tolik potřebných úkonů – zapsat oznámení pro rodiče, předat si všechny kontaktní emailové adresy
a telefonní čísla, rozdat sešity, učebnice, pracovní listy, domluvit
se na nějaké komunikaci na dálku. Mezitím jsem byla zahlcena
dotazy. Kdy se vrátíme? Jak to bude dlouho trvat? Onemocníme
všichni? Co budeme teď dělat?
Tato otázka pronásledovala i nás pedagogy. Jak to bude dál?
Začali jsme si klást argumenty pro a proti. Zadávat úkoly na týden? Komunikovat se žáky denně? Každý to pojal tak, jak byl přesvědčený, že je to právě pro jeho žáky nejlepší. Brali jsme v potaz
věk žáků i individuální schopnosti. Já pro svoji třídu zvolila každodenní kontakt.
Naštěstí většina dětí měla založenou společnou skupinu v aplikaci WhatsApp pro předávání úkolů při absenci. Během dvou
dnů se přihlásili i ti zbylí. Když už jsme tedy byli všichni v kontaktu, začala další fáze. Vybavenost žáků moderní technikou.
To byl také oříšek. Každý má nějaké možnosti, a tak jsem nechtěla, aby se děti cítily nějak znevýhodněné. S čistým svědomím
mohu říct, že jsem se snažila najít pro každého nějakou možnost, jak se zapojit do výuky na dálku. Někteří s mobily, někteří
s tablety a někteří s počítači. Rozdílné operační systémy, různá
grafika mě dostávaly do úzkých. Během pár dní se z učitelky stal
IT pracovník a youtuber v jednom. Samozřejmě s nadsázkou
řečeno. S podobnými problémy se musely vyrovnávat i ostatní
kolegyně z prvního stupně.
Děti natáčely videa, když se u nich vyskytl problém, a já pomocí hlasových zpráv jsem se jim snažila napovědět. Někdy jsme
problém vyřešili, někdy ne. Následně jsem hledala další cestu.
Na internetu jsem vyhledávala, jak to dělají v jiných školách,
a po nocích zkoušela nové možnosti. Velkou naději jsem vkládala například do programu „ Škola v pyžamu“, který se chlubil
online výukou. Skoro všichni jsme byli natěšeni, že se propojí-

me. Bohužel to nevyšlo, a to vlivem technické podpory jak na
straně zřizovatele, tak na straně nás, uživatelů. Následně těm, co
neměli přístup k počítači v danou hodinu z důvodu práce rodičů
z domova či online výuky sourozence, to bylo líto.
Po určité době jsme našli společný způsob komunikace a hlavně možnost zpětné vazby. Každý den mi děti posílají nějaký vypracovaný úkol a já jim jej zpět vracím opravený s komentářem.
Zpětná vazba byla a je pro mě prioritou této distanční výuky.
I pro děti je motivací, že mi vypracovaný úkol mohou ukázat.
Radost nám ale dělají i fotografie a videa z domácího prostředí.
Vzájemná komunikace přes mobil je v době nouzového stavu to,
co nás sbližuje. I když digitální technologie osobní kontakt ve
třídě nemohou nahradit, přesto nám dávají pocit sounáležitosti.
Neberte tento článek v žádném případě jako politování učitele.
Ne, to není záměrem. Jen jsem se vám snažila přiblížit učitelský
život v době „coronavirové“. Jsem si plně vědoma, že vy, rodiče,
to nemáte také lehké. Někteří chodíte do práce, někteří pracujete z domova. Přesně si dokážu představit, jak je nepříjemné
se odtrhávat od práce, když musíte vyřizovat telefonáty, uvařit
dětem jídlo, pomáhat jim s úkoly nebo je jinak zabavit. Znám to
- i učitel je rodič a partner. Vězte, že rodinní příslušníci to s námi
nemají lehké. Při nahrávání diktátu nesmí otočit stránku novin
ani si zapnout rychlovarnou konvici, neboť obývací pokoj či kuchyně se právě proměnily v nahrávací studio. I přes upozornění
se chybička vloudí a součástí mého hodnocení v odchozí zprávě
jsou i pěvecké výkony mých potomků. Alespoň je veselo.
Zkrátka, každý z nás dělá, co může, abychom to lépe zvládli.
Pro všechny je tato situace nová. Berme ji takovou, jaká je. Hlavně s pokorou. Všichni jsme na jedné lodi a jde nám především
o děti, jejich vzdělání a vybavenost klíčovými kompetencemi.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem žákům, kteří pilně pracují
a plně si uvědomují, že teď nejsou prázdniny. Všem rodičům za
velkou podporu a pomoc. Nejen dětem, ale i nám. Za pochopení,
obětavost a trpělivost.

Postřehy žáků 5. třídy
Karanténa

Jak probíhá karanténa

Je mi to líto, že se zavřely školy. Vyhovovalo mi učení víc ve škole
než po emailu, ale co se dá dělat. Taky mi chybí hodně kamarádky. Vytvořili jsme si na WhatsAppu třídní skupinu. Jsou tam
všichni z naší třídy včetně naší třídní učitelky. Můj den většinou probíhá tak, že ráno vstanu, podívám se na email, jaké jsou
dnešní úkoly. Po obědě jdu ven na zahradu a tam skáču na trampolíně. Večer se dívám na seriál (Stranger Things). Jediná dobrá
věc na karanténě je ta, že mám víc volného času. Chybí mi babi.
Nemohu k ní jet, protože byla nakažena koronavirem, ale už je
to prý dobré.

Když nám ve škole řekli, že nějaký čas budeme doma, tak jsem
se radovala. Ze začátku se mi to moc líbilo, ale po nějaké době se
už nudím. Nemůžu se stýkat s kamarády, a hlavně se mi stýská
po naší paní učitelce. Nejvíc mě na tom baví, že ráno nemusím
tak brzo vstávat do školy. Pak začínám dělat úkoly, ale někdy zapomenu (skoro pořád), tak je posílám až večer. Na učení se těším
do školy, protože nám to tam hezky vysvětlí. Taky doma hodně
pomáhám. Byli jsme na výletě na zámku Blatná a krmili jsme
tam daňky. Jezdím na kole v rámci tělocviku. Jeli jsme s tetou
z Chlumčan až do Kucín na jezdecké boule. Chodíme do lesa na
procházky. A nejhorší je na tom, že všude musíme nosit roušky
a dezinfikovat ruce a taky si je mýt. Už se na vás moc těším.

Moje domácí škola
Naše škola je zavřená, je to hrůza, ale začínám si zvykat.
Stalo se to tak, že najednou říkala paní ředitelka, že zítra nepůjdeme do školy kvůli Koronaviru. Tak nám naše paní učitelka
rozdávala úkoly a i paní učitelka Vastlová. Jak jsme se báli, tak
všichni začali plašit a Kája se rozbrečela. Mně se taky potom
chtělo brečet, ale řekla jsem si, že to ještě není u nás a že není důvod k panice. Druhý den nám paní učitelky psali do e-mailů úkoly. Bylo to pro mě nové, tak mi chvíli trvalo, až si na to zvyknu.
Já se učím tak, že vstanu v 7:32 a pak hned jdu k počítači. Otevřu
si e-mail a začnu dělat úkoly. Když je mám hotové, tak se převléknu a jdu si hrát ven. To dělám celé týdny. Ani si nepamatuji
dny, ale pamatuji si jenom sobotu, protože to je pro mě jako dovolená. Pamatuji si jenom ji, protože vím, že můžu dlouho spát .
Dnes jsem spala do 10:00 hod. Líbí se mi, jak spolupracujeme,
a jak když někdo něco neví, tak si pomáháme navzájem. Nelíbí
se mi, jak ten Koronavirus trvá tak dlouho. To nemůžeme ovlivnit. Chybí mi nejvíc paní učitelka Voráčková, mám ji moc ráda,
ale i moje kamarádky a kamarádi i překvapivě škola. Mám vás
moc ráda a držte se.

Škola z domova

strana 23 | Chlumčanský občasník

Dne 11. 3. nám začala škola z domova. Všichni jsme si ze začátku mysleli, že to budou prázdniny a budeme bez úkolů. To však
nebyla pravda, paní učitelky nám rozdaly pracovní listy, řekli
jsme si, co se máme naučit a napsali si svoje e-mailové adresy
a telefonní čísla. Vytvořili jsme skupinu na úkoly, do které jsme
přidali i paní učitelku.
Můj den probíhá tak, že vstanu, učešu si vlasy, vyčistím si zuby,
nasnídám se a chvíli si hraji s mladším bráškou. Po chvilce hraní
jdu do svého pokoje a pustím se do plnění úkolů. Vypracované
úkoly pak pošlu paním učitelkám a jdu ven. Hlavně nezapomínám na roušku, bez ní bych na ulici nešla.
Moc dobře se mi z domova neučí. Když něco nevím, tak se nemůžu zeptat paní učitelky. Naštěstí mi ale vždycky pomůže mamka.
Chybí mi spolužáci i paní učitelky. Ráda bych se vrátila do školy.

Jak prožívám karanténu
Karanténu prožívám tak, že každý den vstanu v 7:30 hodin,
abych byl v 7,50 hodin online. Zapnu si email a už začnu pracovat. Učení mi zabere 5-8 hodin (podle toho, jaký je den, a podle
toho, jak mi jde wi-fi). Na nákup chodí moje mamka jednou za
týden, abychom celý týden nemuseli nikam chodit. Na procházky chodíme také málo, ale na zahradu chodíme skoro každý den.
Chtěl bych už jít do školy, protože se doma nudím. Také bych
chtěl mít narozeninovou oslavu, protože na den mých narozenin
zavřeli školu.

Karanténa
9. 3. 2020 jsem se po delší nemoci a prázdninách vrátil do školy.
Bylo mi jasné, že toho budu muset dost dohánět, ale docela jsem
se těšil na naši třídu, kamarády a paní učitelku. Hned druhý den
nás překvapila zpráva, že se vyhlašuje celostátní karanténa ve
školách. Od středy už se do školy nešlo a já jsem nestihl dohnat,
co jsem zameškal.
Ve středu ráno už nás čekalo vyučování on-line. V 7:45 už jsem
byl připravený na vyučování. Co to znamenalo:
• mít chytrý telefon s WhatsApp,
• počítač a na něm mít zapnutý e-mail.
A už jsem čekal na zprávu od paní učitelky. Byli jsme tak společně všichni domluveni.
První týden jsem moc nestíhal pracovní listy, protože jsem neuměl novou látku. S maminou jsme procházeli jedno cvičení za
druhým. Další týdny už jsem stíhal a šlo to lehce.
Každý den čekám od 6:20 na e-mailu a začínám svou práci.
Každou středu nám paní učitelka namluví diktát do WhatsApp
a my ho musíme napsat do sešitu. Pak si ho zkontrolujeme a pošleme ho jako fotku paní učitelce. Paní učitelka nás ohodnotí,
jak jsme si vedli, a oznámkuje nás. Tak to probíhá i u ostatních
cvičení a úkolů.
Líbilo se mi, když jsme dostali za úkol něco uvařit. Já jsem s babičkou uvařil domácí čokoládu a velice mi chutnala.
Karanténa už trvá více než měsíc a připadá mi, že toho máme na
učení čím dál tím víc. Anebo už mi dochází síly. Mamina říká, že
mám „nechucuspracus“.
Už se moc těším, až se vrátím do školy. Ve škole je všechno snazší, doma je to hrozná dřina.
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Výuka v čase koronav iru na 2. stupni ZŠ Chlumčany
pohledem učitele matematiky
Současná společnost bude patrně ještě velmi dlouho
vzpomínat na rok 2020 a s ním spojenou globální pandemii nového koronaviru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19. A to nejen kvůli ekonomickým dopadům, se kterými se budou muset jednotlivé státy světa
vypořádat. Stejně tak budou na toto období jistě vzpomínat
i učitelé a žáci Základní školy Chlumčany. Někteří možná ve
zlém, kdy si budou toto období spojovat se značným nárůstem
(samostatné) práce při výuce na dálku a s tím souvisejícími komplikacemi. Jiní naopak možná budou, třeba i s jistým odstupem,
vnímat toto období jako inspirativní – jako období, kdy přehodnotili svůj postoj k povinné školní docházce, vztah k výuce a učení se nebo názor na přístup ke vzdělání v Česku. Tak či onak je
nutno poznamenat, že české školství se téměř jistě po skončení
pandemie a ukončení preventivních opatření proti šíření koronaviru změní, jak poznamenal i současný ministr školství Robert Plaga ve svém přání pedagogům k příležitosti Dne učitelů
28. března.
Nepřísluší mi hodnotit opatření nastavená vládou České republiky, ani nemohu predikovat, kdy a za jakých podmínek se vrátí žáci
do školních lavic, včetně těch chlumčanských. Mohu však pohledem místního učitele matematiky (a zeměpisu) popsat průběh
výuky na dálku na 2. stupni ZŠ Chlumčany, shrnout její pozitiva
a negativa, případně vylíčit, jak se několik minut radosti a euforie, dalo by se říci až extáze, ze zrušené prezenční výuky rázem
změnilo na řadu dní odříkání a tvrdé práce při plnění zadaných
úkolů či samostudiu nové látky.
Pravděpodobně nikdo netušil, když v úterý 10. března vstával
a po snídani vyrazil do školy, že za několik hodin se život ve školství doslova obrátí naruby a každodenní rutinu nahradí nové
výzvy. První vyučovací hodina začala jako každý jiný den – zazvonilo, žáci dobíhali do tříd, aby byli v lavici připraveni ještě
před příchodem učitele. Vše se změnilo po dopoledním zasedání
vlády ČR a následné tiskové konferenci – bylo jasné, že dnes učíme ve škole naposledy a nikdo neví, kdy se návrat žáků do lavic
opět povolí.
Ve chvíli, kdy se žáci od vyučujících dozvěděli, že od středy
(11. března) se ruší kontaktní výuka na všech školách, nastalo
všeobecné veselí. Řev z některých tříd, který byl projevem nespoutané radosti, byl dost možná slyšet až v čínském Wu-chanu.
Učitelé žákům vysvětlovali, že se jedná pouze o jakési „nucené
volno“, při kterém nebudou docházet do školy, ale doma budou
muset stále pracovat na zadaných úkolech. Žáci pak učitele
opravovali, že slova „nucené“ a „volno“ (případně „prázdniny“)
by se neměly používat společně v jedné větě, s vidinou dalších
volných dnů ve školním roce.
Poslední den výuky se rychle krátil a bylo třeba jednat rychle.
Nejvíce vrásek na čele měli zřejmě z celé situace třídní učitelé.
Bylo třeba zajistit kontakt s jednotlivými žáky nebo jejich rodiči
po dobu uzavření školy. Seznam se jmény, ke kterým žáci připisovali kontaktní e-mailové adresy, se jevil na první pohled jako
dobrý nápad a byl to také jediný možný způsob, jak získat požadované informace. Realizace už byla horší, zvláště v nižších ročnících 2. stupně. Někteří žáci si svou e-mailovou adresu vůbec
nepamatovali. V lepším případě tedy žádnou neuvedli, v horším si nějakou namístě vymysleli. Jiní si sice pamatovali svou
adresu, ale zapomněli heslo nebo nevěděli, jak se do schránky
přihlásit. Třetí, naštěstí nepříliš početnou, skupinu tvořili žáci,
kteří, zřejmě ještě pod návalem euforie, napsali svou adresu do
tabulky ke jménu spolužáka. Společným jmenovatelem téměř
všech e-mailových adres pak byl „úhledný krasopis“, který ve
spojení s některými exotickými uživatelskými jmény tvořil vyloženě smrtící kombinaci. V tomto směru se naším zachráncem
stal pan učitel Ešner, který si řadu těchto uživatelských jmen
pamatoval zpaměti z doby, kdy si žáci v 6. ročníku na hodině
informatiky zakládali svůj první e-mail.
Nemusím tedy asi dodávat to „překvapení“ po rozeslání první

várky domácích cvičení, kdy se řada e-mailů vrátila jako nedoručitelná. Z některých adres se pak ozývali lidé, kteří nemají se
školou nic společného, a žádali nás, abychom jim už nic neposílali. Vše se naštěstí obešlo bez vulgarismů. Postupem času se
ovšem podařilo získat kontakt snad na všechny žáky nebo jejich
rodiče a výuka na dálku mohla začít naplno. Zde bych rád vyzdvihl solidaritu spolužáků, kteří nás často upozornili na chybný
e-mail kamaráda a dodali nám správnou adresu.
Úterní výuka byla dokončena podle obvyklého rozvrhu. Je otázkou, do jaké míry žáci ještě vnímali a do jaké už se viděli venku
s kamarády či doma u počítače. Učitelé tak ale získali prostor
pro přípravu plánu učiva a cvičení, kterým se žáci měli věnovat
příštích čtrnáct dnů v rámci domácí výuky. Poslední vyučovací
hodině odzvonilo, úkoly byly žákům předány společně s dalšími
instrukcemi a všichni se odebrali domů. Žáci s úsměvem na tváři, učitelé s vráskami na čele.
Středeční ráno (11.března) bylo na půdě základní školy zvláštní
– žádný ruch a švitoření ani strkanice na chodbě, prázdné třídy.
Provozní porada měla určit další směřování výuky na dálku při
naší základní škole. Závěr byl jasný; všemi dostupnými prostředky se spojit se žáky nebo jejich rodiči a zadat jim střízlivé množství
učiva k samostudiu a cvičení k vypracovaní. Dle potřeby a našich
možností jim pak s učením na dálku pomáhat, zvláště pak u žáků
9. ročníku, které čekají přijímací zkoušky na střední školy, byť se
přesně neví, kdy a jakým způsobem proběhnou. Zároveň bylo
odsouhlaseno nasazení nových responzivních webových stránek
školy, na které bude též průběžně umisťované učivo pro žáky,
aby se zadané úkoly dostaly opravdu ke všem, a nebude problém je zobrazit na mobilních zařízeních stejně jako na počítači.
Tím byla definitivně zahájena distanční výuka na ZŠ Chlumčany
a stav, který trvá do dnešního dne (k 19. dubnu).
Žákům se začaly e-mailové schránky zaplňovat zadáními úkolů
napříč vyučovacími předměty, učitelům se pak ve stejné míře
vracela jejich vypracování, která byla prokládána nabídkami
různých vzdělávacích produktů od státních i soukromých organizací. Obě strany pochopily, že výuka na dálku bude náročnější
než kontaktní výuka ve škole. Klíčové v tu chvíli bylo nepřestat
komunikovat a snažit se udržet žáky ve střehu.
Rychlost, se kterou vešla nařízení vládou v platnost, udělala (nejen) z učitelů do jisté míry pomyslné neplavce hozené do hluboké vody. Zároveň se ovšem otevřely dveře možnosti vyzkoušet
nové přístupy k výuce na základní škole, které řada z učitelů do
té doby nosila pouze v hlavě a nebyl čas nebo energie je dříve
realizovat. Pouhé zadávání učiva z učebnic a pracovních sešitů
prostřednictvím e-mailových schránek nebo webu školy začalo
být postupně doplňováno dalšími možnostmi a materiály – převzatými nebo natočenými výukovými videi umístěnými na webu
YouTube, vytvořenými počítačovými prezentacemi, případně
testy a kvízy zadávanými prostřednictvím Google Forms, ale též
kupříkladu pokusy realizovat skupinovou online vyučovací hodinu.
V současné době (19. dubna) za sebou máme již více jak měsíc výuky na dálku a osobně myslím, že se nám vcelku daří.
Většina žáků s učiteli pravidelně komunikuje a odevzdává včas
vypracování zadaných cvičení. Kázeňské prohřešky, lenost a lajdačení šly stranou. Žáci si postupně zvykli na výuku na dálku
a jsou schopni se doma učit, ať samostatně nebo s pomocí rodičů či starších sourozenců, a nebojí se s učitelem komunikovat
i o problémech, které aktuálně s konkrétní látkou mají.
Učitelům se podařilo rychle přizpůsobit současnému stavu
a snaží se využít všech dostupných prostředků, které žákům učení se doma usnadní a pomohou jim učivo pochopit.
Momentálně pravděpodobně nikdo nezná datum návratu žáků do základních škol. Situace se neustále vyvíjí
a názory na přítomnost žáků ve školních lavicích v době koronavirové pandemie se různí. O šíření viru, které nemůže nikdo
ovlivnit, nemluvě. Možná se kontaktní výuka obnoví v omeze-

ném režimu koncem května. Možná se žáci vrátí do školních
lavic v červnu. A možná se s nimi v plné síle shledáme až po
letních prázdninách v září. To je teď v rukách povolanějších –
v rukách české vlády a příslušných odborníků. Faktem zůstává,
že tato „koronavirová zkouška“ opět ukázala, jak se jako národ
umíme v době krize stmelit. A nemám na mysli teď šití roušek
pro druhé, ale vzájemnou pomoc mezi kolegy učiteli a hlavně

spolužáky, kteří se snaží vzájemně si pomoci s učením – píšou si
a volají si a nenechají jeden druhého ve štychu.
Mgr. Jan Frank

Vypadá to jako dlouhý sen
Vypadá to jako dlouhý sen, ze kterého bychom se už všichni rádi
probudili, zaradovali se, že to byl přece „jen sen“ a vyrazili po
svých obvyklých aktivitách. Čas, kdy jsme školu vnímali jako
instituci, ve které jsme všichni společně zahajovali v 7:50 hod.
výuku, se čím dál více stává vzdálenější minulostí. Na úterý
11. března 2020 asi jen tak nezapomeneme. Chaos, který během
dopoledne vnesla zpráva MŠMT o uzavření škol do naší třídy, byl
veliký. Někdo novou informaci přijal rád, jiný byl vyděšen. A při
tom všem bylo potřeba sbalit všechny sešity a učebnice, vyřídit
dokumentaci, dát vědět tuto informaci rodičům, odpovídat na
dotazy dětí, jak dlouho asi tento stav potrvá a co to všechno znamená, ještě poslední minuty učit … zkrátka času na to všechno
bylo opravdu málo.
Nikdo z nás ani neměl prostor se s novým způsobem vzdělávání
v koronavirové době blíž seznámit a „vypilovat ho“. A tak jsme
„za pochodu“ zkoušeli možnosti, které nám dovolí se vzájemně
spojit na dálku. Jsem proto velmi ráda, že téměř všichni mí třeťáci našli cestu k propojení pomocí aplikace WhatsApp a mohli
jsme tak vytvořit svou virtuální třídu. Naše distanční výuka od té
doby probíhá tak, že každý podvečer všedního dne obdrží rodiče do mailu podrobný plán práce na další den rozepsaný podle
rozvrhu. Snažím se vždy učivo přehledně popsat, popř. vysvětlit,
přikládám odkazy na výuková videa či na procvičovací stránky.
Nemalý čas spolkne vyhledávání, skenování a pro zpestření výuky nahrávání zvukových zpráv. Zájemci zde najdou také náměty
na výtvarné práce nebo něco z hudební výchovy. Vždy mě moc
potěší, když i děti samy pošlou záznam sebe při různých aktivitách, nahrají svou odpověď nebo prostě jen zdokumentují to, co
jim udělalo radost. Alespoň se tak částečně zmírní stesk z dlouhého odloučení.
Možnost vidět se na obrazovce se všemi přihlášenými dětmi přes
další aplikaci, ZOOM, nám dalo během distanční výuky novou

příležitost, jak vzájemně sdílet společné chvíle. Ty využíváme jak
k povídání, tak k výuce.
Velmi si vážím toho, že si děti během dne obvykle práci zodpovědně udělají a posílají mi fotografie nebo zvukové záznamy zpět
na Whatsapp, kde si jejich snažení prohlédnu a vracím ohodnocené jedničkou, popř. nějakým obrázkem či komentářem.
Z důvodu zpětné vazby chyby označím a vracím dětem bez známky. Mám tak průběžný přehled, zda učivo dětem nedělá potíže.
A o to mi jde především. Pokud se již nějaký „oříšek“ vyskytne,
zavoláme si a problém vyřešíme.
To všechno by ale nešlo bez pomoci rodičů a někdy i prarodičů, bez naší vzájemné komunikace a každodenního reagování
na emaily. Z rodičů se stali, mimo jiné, ze dne na den učitelé
i poradci a já bych všem, kteří se pravidelného vzdělávání touto
cestou zúčastňují a dětem mé konkrétní kroky k výuce předávají,
chtěla velmi poděkovat. Moc si toho vážím, protože jsem si vědoma toho, že kromě školních povinností mají mnoho dalších – tak
jako my všichni.
Možná nám tento čas, kdy je všechno jaksi „naruby“, přinese
i nějaké ovoce. Domnívám se, že minimálně v oblasti technické
gramotnosti tomu tak bude. Na vyhodnocení dalších případných
pozitiv (že by byly děti třeba víc samostatné?) je teď však ještě
brzy. Důležitý osobní kontakt nám však nic z těchto způsobů výuky nenahradí.
A tak si nyní všichni přejeme být hlavně zdraví a s nadějí vyhlížíme návrat do běžného života.
Mgr. Šárka Skutková
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Život s koronav irem
10. března se každodenní běh naší školy zásadně změnil. V důsledku šíření koronaviru došlo k jejímu uzavření. Žáci tuto
skutečnost přijali samozřejmě s nadšením, ani oni sami totiž
netušili, že zůstanou doma tak dlouhou dobu. Jejich nadšení
začalo opadat v okamžiku, kdy zjistili, že je nečekají prázdniny,
ale spousta úkolů. A že dokonce budou muset zpracované úkoly
zasílat svým vyučujícím ke kontrole. Nastala pro všechny úplně
nová a neobvyklá situace, se kterou jsme se museli začít vyrovnávat. Jako kdyby se nám najednou zastavil čas. Jako bychom naplno začali vnímat skutečnosti kolem nás. Ty skutečnosti, které
jsme v běžném životě brali jako samozřejmost a které jsme si vůbec neuvědomovali. Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré.
A právě tohle pozastavení se v uspěchané době je určitě přínosem pro každého z nás. V životě i v zaměstnání. A tak je důležité
si tyto okamžiky uchovat v paměti. Schovat si je pro chvíle, až se
nám nebude chtít do práce a dětem do školy. Vědět, jaké to bylo,
když jsme nemohli. Přejme si tedy, abychom situaci s nebezpečným koronavirem co nejdříve společně zvládli a abychom mohli
být zase všichni pohromadě bez omezení a bez roušek. Mějme
pozitivní náhled na budoucnost a užívejme si v tomto těžkém
období i okamžiků, které jsou příjemné (protože jsme se naučili
být tak nějak více spolu). V učitelském povolání je např. krásnou

zkušeností vychutnat si chvíle, kdy slyšíme od dětí, že by chtěly
raději chodit do školy, než aby seděly doma u počítače.
Uznejte, to už se nemusí nikdy opakovat.
Mgr. Jaroslava Říhová

Dopis rodičům
Vážení rodiče, milí druháci,
chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za snaživou a pečlivou
práci v době, kdy se spolu nemůžeme shledávat ve škole. Vím, že
vyučovat a motivovat děti doma není vždy jednoduché, a proto
si vážím Vašeho zodpovědného přístupu ke škole a komunikace
s Vámi.
Velké poděkování patří také hlavně p. Sirovému, který mi okamžitě ochotně podal pomocnou ruku při nesnázích s výpočetní
technikou a notebook, který přestával fungovat, velmi rychle
opravil. Díky němu se můžeme s dětmi pravidelně vidět při živé
online výuce.

Abych mohla bez problémů komunikovat s celou svou třídou,
oslovila jsem místní akční skupinu MAS Aktivios, z. s. zastoupenou p. Martinou Hanzlíkovou, s prosbou o zapůjčení notebooku
či tabletu pro jednoho z mých žáků. Mé prosbě bylo velmi rychle
vyhověno a já touto cestou velice děkuji.
Věřím, že aktuální situace brzy pomine a mi se opět shledáme
společně ve škole.
Přeji Vám všem pevné zdraví a pěkné, slunečné dny.
Mgr. Lenka Vaňková

Soutěž
Soutěž o nej, nej, nej……..vtipnou, inspirující, či jinak zajímavou a zábavnou FOTOGRAFII, KOLÁŽ, KRESBU, KRÁTKÉ VIDEO
nebo podobnou techniku na téma:
OCHRANNÁ ROUŠKA, RESPIRÁTOR a jejich použití
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Mým školákům!
Bylo mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která jsou mi ješ-

tě dopřána, mohl zasvětit předávání informací, moudrostí a poučení svým vnímavým žákům a uchránil je od všeho zlého.
Bylo však jinak rozhodnuto!
Pletichy cizího koronaviru COVID-19, plného nenávisti a zla,
nutí mne, abych se na obranu Vaší budoucnosti obrnil trpělivostí a ochránil rouškou. I vy roušky používejte.
Jiří Zahálka
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INZERCE
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Při zadání hesla LÉTO2020, platí sleva 10%.
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