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Milí záchlumští občané a obyvatelé,
právě držíte v rukou výjimečné dvojité vydání
naše občasníku. Jeho vydání trvalo trochu déle, ale
řekla si o to letošní poněkud zvláštní situace, o které se
nechci nijak zvlášť rozepisovat, protože ji všichni velice
dobře znáte. Tahle situace nám stopla naše obvyklé
obecní aktivity, takže ve své podstatě ani nebylo o čem
psát. Nicméně přece jen toto vydání obsahuje články,
které by mohly být vydané, zejména se to týká školy.
Nevadí, přečíst si je můžete i teď a zrekapitulovat si
minulá dění.
Ačkoli jsme byli nuceni stopnout kulturní akce a
setkání, práce na obci se nezastavila. Jarní náplní byla
zejména příprava stavebních záměrů, realizace
výběrových řízení a vyřizování dotační administrativy
v oblasti přípravy. Během léta byla hlavní aktivitou
přestavba místní školy. O projektu „Zvýšení kvality
vzdělávání v malotřídní základní škole Záchlumí“ jsem
Vám psala v minulých vydáních našeho občasníku, a tak
pouze zmínka, že stavbu realizoval vítěz výběrového
řízení MPA stavební s.r.o. Stříbro. V rámci úprav získala
škola bezbariérovost, nové učebny v prvním patře,
dílny a sklad, včetně vybavení. Výslednou finanční
bilanci necháme až po administrativním dokončení
celého projektu. Naše škola získala úplně novou tvář,
která ohromila každého návštěvníka z řad přespolních i
místních, největší radost měly samozřejmě děti.
Skutečnost si mohl prohlédnout každý u příležitosti
Slavnosti Panny Marie, která letos byla zahájena právě
v místní škole. Kdo to nestihl, nevadí, naše škola je
otevřená všem na požádání. Letošní léto nás v oblasti
spolupráce se školou potrénovalo poctivě jednak
v rámci realizace tohoto pro nás skutečně velkého
projektu s časovým tlakem, ale také v oblasti
personální změny, kterou jistě zaznamenali zejména
rodiče zdejších žáčků.
Na tomto místě bych velmi ráda zdůraznila, že
jsem se opět přesvědčila, že máme velmi kvalitní
vedení v podobě paní ředitelky Mgr. Moniky
Slabyhoudkové, která svou práci odvádí zodpovědně,
svědomitě a „svoje“ děti vůbec o nic neošidí. Věcné
zázemí mateřinky i školy při stejných financích
perfektně vybavila, dělá maximum pro stmelení a
fungování pracovního kolektivu. A že to v naší maličké
organizaci s minimálními prostředky není snadné, je
jasné každému, kdo má všech pět pohromadě. Na
druhou stranu vyžaduje určitou disciplínu a úroveň
jednání nejen od svých zaměstnanců, ale i od rodičů…
a tady může vznikat nevole a nepochopení. Možná by
si každý takový ukřivděný jedinec jen měl uvědomit,
jestli s ním například jeho šéf v práci o něčem
diskutuje… Je zcela na místě, abych paní ředitelce
poděkovala za její práci a snahu, která je velmi dobře

vidět, a která se Vám, milí občané a rodiče dětí, může
jevit jako samozřejmá. Věřte mi, že není. Za ty roky
odsloužené obci už o tom něco vím... A opět je to jen a
jen její zásluha, že navzdory šoku a raketové rychlosti,
s jakou byla postavena před hotovou věc, už v září mají
děti novou, milou, mladou, zcela kvalifikovanou a
nadšenou paní učitelku se zkušenostmi právě
z malotřídní školy.
Ale zpět k práci: Opravdu velkým projektem na
vísku naší velikosti a finančních možností je nové
Dětské hřiště, které je takové, jaké má být – plné dětí,
barevné a nepřehlédnutelné! Dalším detailům kolem
něj se pověnuje příspěvek uvnitř zpravodaje, protože je
třeba tímto směrem zaměřit pozornost.
Dalším projektem, který byl zahájen na konci
září, je „Rekonstrukce objektu služeb č.p.79“, v rámci
kterého konečně opravíme obchod. Krátce a
souhrnem: nová střecha, úpravy vstupu, nová okna,
dveře, nová fasáda. Jedná se o dost nákladnou
záležitost s předpokládanými náklady 1.805.176,48 Kč
za podpory dotace 780.000 Kč. Konečné vyúčtování
zveřejníme opět až po skončení akce.
Dalším záměrem je oprava autobusové čekárny,
která by měla získat úplně nový a mnohem hezčí
vzhled, který si vhledem ke svému umístění i funkci
zaslouží. Celková hodnota nákladů je 493.000 Kč. Obě
akce, teda opravu objektu č.p. 79 a čekárnu, bude
provádět opět firma MPA stavební s.r.o. Stříbro. Pro
rýpaly a věčné pochybovače malé vysvětlení: Aktuální
situace je taková, že máme problém sehnat firmy a
zájemce do výběrových řízení. Jen pro zajímavost: do
opravy objektu čp. 79 v hodnotě cca 1,8 mil. Kč se nám
navzdory zveřejnění a oslovení 6ti firem přihlásil jediný
zájemce. Na opravu čekárny se nepřihlásil vůbec nikdo,
tady zapůsobil vliv dlouhodobé spolupráce. Zatím
pořád funguje problém, kdy je víc práce než
zhotovitelů. Možná už příští rok bude všechno jinak…
Po finanční stránce v každém případě. Letos se nám
sešlo opravdu hodně aktivit a projektů, vyčerpali jsme
se výkonem i penězi, a všichni tušíme, že příští rok bude
na daňové výnosy chudší. Možná přijde čas zvolnit
tempo…
Kulturní akce jsme v letošním prvním pololetí
museli utnout, stejně jako celá země. Ve druhém
pololetí jsme stihli Dětský den a večerní zábavu pro
dospělé v srpnu na hřišti, a naštěstí také druhý ročník
Záchlumské slavnosti Panny Marie. Ve své podstatě
nám trochu váznou přípravy dalších akcí, protože nikdo
netuší, kdy a co bude. Zrušili plánované Vítání občánků
v říjnu, setkání s dechovkou, otázkou zůstává Přivítání
Adventu. Budeme rádi, pokud bude moci proběhnout
alespoň venku, na vnitřní posezení můžeme letos
zapomenout.
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A to bylo asi v kostce vše. Nastal
podzim, čas sklizně, úklidu zahrádek a
přípravy na zimní odpočinek. S delšími večery
máme možnost zpomalit a věnovat se i
záležitostem odpočinkovým. Jak si to
nastavíme, a jestli se pro to rozhodneme, je
věcí volby každého z nás. Každá volba prý
má platnost jen 10 vteřin a hned je možné
udělat volbu novou, což je osvobozující poznatek.
Volbou je i náš úhel pohledu na dění a okolnosti kolem
nás. V každé situaci si můžeme vybrat, jak se budeme
na ten který podnět dívat, a jak ho na sebe necháme

působit. Určitě život přináší i tak těžké situace, že na
nich nejde najít nic pozitivního, ale jsem si jistá, že tím
naše společenská situaci není. Pořád se máme báječně
a pořád si každý den můžeme najít něco, za co můžeme
být vděční, protože kdybychom o to přišli, byl by to
vážně problém. Začít můžeme u věcí zdánlivě prostých
(ruka, noha, plná spíž, voda – teplá i studená,…) a
pokračovat u osob milovaných… Mějte krásný a
pohodový podzim, a užívejme každý den, který
dostáváme darem!!!
Šárka Trávníčková, starostka

Usnesení Zastupitelstva obce
č. 12/2018-2022

Usnesení Zastupitelstva obce
č. 11/2018-2022

ze dne 18. června 2020

ze dne 22. května 2020

A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

B. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1.
2.

C.

A. Zastupitelstvo obce schvaluje:

Jednání dle navrženého programu zasedání.
Uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zvýšení kvality vzdělávání
v malotřídní ZŠ Záchlumí – stavební část“ s vítězem výběrového řízení firmou
MPA stavební spol. s r.o., Na Vinici 1333, 349 01 Stříbro, IČ: 25226801,
za cenu 2.858.548,70 Kč s DPH.
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zvýšení kvality vzdělávání
v malotřídní ZŠ Záchlumí – stavební část“, kde se uvádí, že stavební práce dle
položky č.04 Neuznatelné náklady rozpočtu ve výši 135.085,76 Kč s DPH
nebudou realizovány.
Uzavření Nájemní smlouvy (pozemek) č. 1/2020 na část pozemku p. č. 256/1
o výměře 96 m2 – orná půda, která sousedí s pozemkem p. č. 256/44, za
cenu 5 Kč/m2 ročně. Do pozemku nesmí být zasahováno terénními
úpravami, bude využíván pouze jako prostor k uskladnění dříví, a smí tu být
umístěné pouze dočasné (montovatelné) stavby, nikoli spojené pevným
základem se zemí.
Záměr pronajmout část obecního pozemku p. č. 240/14 o výměře 94 m2,
sousedící s p. p. č. 240/13. Do pozemku nesmí být zasahováno terénními
úpravami, bude využíván pouze jako zahrádka a smí tu být umístěné pouze
dočasné (montovatelné) stavby, nikoli spojené pevným základem se zemí.
Pozemek bude moci být oplocen a roční cena nájemného se nemění (5
Kč/m2).
Prominutí nájemného za 3 měsíce nájemci občerstvení v objektu č.p. 79
firmě PERMAK s.r.o., a to v souvislosti s nuceným uzavřením provozu dle
Nařízení vlády (koronavir).
Potvrzení zařazení správního území obce Záchlumí do Územní působnosti
MAS Český Západ, z.s., (IČ:26659981), na období 2021-2027.
Poskytnutí sponzorského daru (Darovací smlouva) pro rok 2020 ve výši
5.000,- Kč Stodské nemocnici a.s., IČ: 26361086, Hradecká 600, 333 01 Stod.
Poskytnutí finančního příspěvku (daru) organizaci Linka Bezpečí, z.s., Ústavní
95, Praha.
Realizaci jednoduchého skateparku na hřišti pod bytovými domy z důvodu
velké finanční náročnosti.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.
3.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.

3.
4.

Kontrolu Usnesení 10/2018-2022.
Výsledek výběrové řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu služeb
č. p. 79 – I. a II. etapa“, jehož vítězem je firma MPA stavební spol. s r.o., Na
Vinici 1333, 349 01 Stříbro, IČ: 25226801, s cenou 1.805.176,48 Kč s DPH (I.
etapa 629.799,25 kč bez DPH, II. etapa 862.082,14 Kč bez DPH).
Rozpočtové opatření č. 3/2020 (viz příloha zápisu).
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Záchlumí za rok 2019.

Jednání dle navrženého programu
zasedání.
Účetní závěrku obce Záchlumí za rok 2019
a Závěrečný účet obce Záchlumí za rok
2019 bez výhrad.
Uzavřít smlouvu o dílo s vítězem
výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce objektu služeb č. p. 79 – I. a
II. etapa“ firmou MPA stavební spol. s r.o.,
Na Vinici 1333, 349 01 Stříbro, IČ:
25226801, s cenou 1.805.176,48 Kč s DPH
(I. etapa 629.799,25 kč bez DPH, II. etapa
862.082,14 Kč bez DPH).
Realizovat veřejnou zakázku „Rekonstrukce
objektu služeb č. p. 79 – I. a II. etapa“ za
podpory dotací Plzeňského kraje:
etapa – PSOV PK 2020 – dotace 380.tis. Kč.
etapa – Odstraňování havarijních stavů a
naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje
2020 – 400 tis. Kč.
Nájemní smlouvu NPOZ 2/2020 na část o
výměře 94 m2 pozemku p.č. 240/14 za
cenu 5 Kč/m2 ročně za účelem
rekreace/zahrádka, a to v souladu
s podmínkami zveřejněného záměru.
Záměr výsadby ovocného sadu na pozemku
p. č. 256/1, a to nejen s možností získání
dotace za aktivní účasti veřejnosti v rámci
projektu „Sázíme budoucnost“.
Kontrolu usnesení č. 11/2018-2022.
Rozpočtové opatření č. 4/2020 (viz příloha
zápisu).
Žádosti o zavedení obecního vodovodu
k domům na pozemcích p. č. 227/11 a
227/12.

C. Zastupitelstvo obce ukládá:
1.

Starostce zajistit autorizovaného architekta
pro přípravu projektu výsadby ovocného sadu
na p.p.č. 256/1.
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Usnesení Zastupitelstva obce
č. 13/2018-2022

Usnesení Zastupitelstva obce
č. 14/2018-2022

ze dne 10. srpna 2020

ze dne 25. září 2020

A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.

Jednání dle navrženého programu zasedání.
Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na akci „Zvýšení kvality
vzdělávání v malotřídní ZŠ Záchlumí – vybavení učeben“ firmou KXN CZ, s.r.o.,
IČO: 28784111, Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové s cenou 373.393,90
Kč včetně DPH. Uzavřít smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou
zakázku „Rekonstrukce objektu služeb č. p. 79 – I. a II. etapa“ firmou MPA
stavební spol. s r.o., Na Vinici 1333, 349 01 Stříbro, IČ: 25226801, s cenou
1.805.176,48 Kč s DPH (I. etapa 629.799,25 kč bez DPH, II. etapa 862.082,14 Kč
bez DPH).
Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na akci „Dětské hřiště
Záchlumí“ firmou František Smitka, Přívětice 101, 338 28 Radnice, IČ:
45399298, a to s cenou 1.089.072,60 Kč s DPH včetně montáže.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o zrušení obecně závazných vyhlášek.
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku ze psů.
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Záchlumí.
Rozpočtové opatření č. 6/2020 (viz příloha zápisu).

3.

4.
5.
6.
7.

8.

A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.

Kontrolu usnesení č. 12/2018-2022.
Rozpočtové opatření č. 5/2020 (viz příloha zápisu).

Jednání dle navrženého programu
zasedání.
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020, o
místním poplatku ze psů.
Záměr k prodeji pozemku p. č. 261/7 –
ostatní plocha, o výměře 21 m2.
Pozemek patří k zahradě u rodinného
domu č. p. 3.
Rozpočtové opatření č. 7/2020 (viz
příloha zápisu).
Nové znění Smlouvy o nájmu
hrobového místa podle aktuálního
vzoru Ministerstva pro místní rozvoj.
Nové ceny pro Smlouvy o nájmu
hrobového místa: nájemné 10 Kč ročně
za urnový hrob, 20 Kč ročně za velký
hrob/hrobku, 40 Kč ročně za
dvojhrob/hrobku, služby spojené
s nájmem 50 Kč ročně za každé
hrobové místo, s platbou předem na 10
let.

B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.

Kontrolu usnesení č. 13/2018-2022.

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
konané dne 2. a 3. října 2020 (1. kolo) a 9. a 10. října (2. kolo)

Výsledky v obci ZÁCHLUMÍ
PŘEHLED O HLASOVÁNÍ A ÚČASTI:
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a
zvláštního seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední
obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku
celkem
Počet neplatných hlasů ve volebním okrsku
celkem
Volební účast

1.Kolo
300

2.kolo
301

93

42

93
90

42
42

3

0

31 %

13,95 %

PŘEHLED O HLASOVÁNÍ A ÚČASTI:

VÝSLEDKY 1. kolo:
Poř.

strana

Výsledky: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV
KRAJŮ
konané dne 2. a 3. října 2020 v obci
ZÁCHLUMÍ

Počet
hlasů
30

Podíl
v%
33,33

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a
zvláštního seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku
celkem
Počet neplatných hlasů ve volebním okrsku
celkem
Volební účast

1.

Miroslav Nenutil

2.

Jaroslava Brožová Lampertová

20

22,22

3.

Miroslav Plevný, Josef Kvasnička

11

12,23

4.

Svatava Štěrbová

10

11,11

1.

5.

Jiří Sedláček, Markéta Monsportová

3

3,33

2.

6.

Josef Švarcbek

2

2,22

3.

7.

Martin Lojda

0

0

Počet
hlasů
25

Podíl
v%
59,52

17

40,48

VÝSLEDKY 2. kolo:
Poř.

strana

1.

Jaroslava Brožová Lampertová

2.

Miroslav Plevný

300
95
95
95
0
31,67 %

VÝSLEDKY VOLEB V OBCI:
Poř.

strana

Počet
hlasů
37

Podíl
v%
38,95

16

16,85

9

9,47

9

9,47

8

8,42

4.

ANO 2011
ODS s podporou TOP 09 a
nezávislých starostů
Česká pirátská strana
STAN s podporou Zelených, PRO
Plzeň a Idealistů
Svoboda a přímá demokracie SPD

5.

Česká strana sociálně demokratická

7

7,37

5.

Komunistická strana Čech a Moravy
Demokratická strana zelených – ZA
PRÁVA ZVÍŘAT
KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI –
KOALICE PRO PLZ. KRAJ

7

7,37

1

1,05

1

1,05

3.

6.
6.

5

Zprávy z malé školičky
A máme tu prázdniny….
Nouzový režim trval dlouhou dobu, a i když si to
nikdo z nás nepřál, ve školce jsme se s našimi malými
včeličkami sešli společně až 25. května 2020. Mnohé
včeličky se do školky těšily, některým bylo dobře
v maminčině náručí a na „školkový režim“ si musely
opět přivyknout. My jsme přesto během „nouzového
režimu“ ve školce nezahálely, doplňovaly jsme si nové
znalosti, přečetly hromady knih a zodpovědně se
chystaly, abychom mohly Vaše děti, naše malé včeličky,
po návratu ještě lépe připravovat na jejich cestu
životem dle citátu amerického spisovatele Roberta
Fulghuma: „Vše, co potřebuji opravdu znát, jsem se
naučil v mateřské škole.“
Návrat do „včelího úlu“ byl provázen zpřísněnými
hygienickými pravidly, rodiče nosí roušky do
společných prostor, používáme častěji desinfenkci,
snažíme se dodržovat potřebnou vzdálenost a chránit
tak zdraví toho nejcennějšího co máme, zdraví Vašich
dětí. Děkujeme rodičům za trpělivost a za to, že nám
pomohli omezit nošení hraček do školky z domova.
Děkujeme Vám, rodičům i prarodičům za to, jak jste
pomohli Vašim dětem překonat tuto „neobvyklou“
dobu a že jste jim věnovali to nejdůležitější, co právě
děti v tomto věku potřebují nejvíce, Váš čas.
Jak jen to bylo možné, pozvaly jsme do školky
„pana Pohodu“, aby vykouzlil na tvářích malých
včeliček úsměv. Pan Pohoda nám zahrál 10. června
2020 divadelní představení s názvem „O vodníkovi“, při
kterém se bavily všechny včeličky bez výjimky.
I když není tato doba nakloněná velkému
sdružování, přesto jsme pro naše předškoláky včeličky, které usednou v září do školních lavic –
přichystaly komorní rozloučení se školkou. Tuto velkou
„školkovou slavnost“ jsme nachystaly na 26. června
2020. Počasí nám přálo, a tak jsme rozloučení
nachystaly na zahradě. „Nejmenší včeličky“ připravily
pro ty „nejstarší“ zlatou bránu, kterou, dnes už školáci,
povinně museli projít. Pro každého předškoláka byla
připravena básnička složená „na míru“, kterou si
doplnili svým vlastním kresleným autoportrétem. Pro
děti jsme měly nachystané rytířské pasování, každý
z nich si odnesl malý dáreček na památku „školkových
let“ a knihu, kterou si už jistě o Vánocích sami přečtou.
Vše jsme zakončili dětskou zahradní diskotékou.
Všechny včeličky si to náramně užily.
Tak máme za sebou tento „zvláštní školní rok“,
věříme a doufáme, že už nás nic takového nepotká.
Přejeme Vám, abyste si užili tolik zasloužené chvíle
volna bez obav a strachu, který nás všechny ochromil,
ať naberete tolik potřebné síly na dovolených, i když
nebudou letos u moře, ale u rybníka. Hlavně buďte
zdrávi a mějte se rádi. Těšíme se s Vámi znovu, až
s námi společně na podzim otevřete Vaše „Záchlumské
noviny“. Opatrujte se a mějte se prostě báječně!!!
Vaše Včeličky z mateřinky

Babí léto u „Včeliček“
Naše školka otevřela svá vrátka 1. září 2020, aby přivítala nové i
známé včeličky. Tentokrát na ně čekalo veliké překvapení. V těžké jarní
době, jsme se zapojili do soutěže „Včely-královny života. Tajemství
úlu.“, kterou vyhlásil Polský institut v Praze, aby poukázal na důležitost
včel v přírodě a abychom si všichni od těch nejmenších až po ty
nejstarší uvědomili, že bez včel by neexistoval život. Děti tvořily různou
technikou koláže, společně vystřihovaly, lepily, tiskaly a vytvářely díla
vzdávající „hold“ včelám. Vše jsme ještě, než byla mateřská škola
zavřena, stihli zabalit a s přáním „hodně štěstí“ odeslat do Prahy.
Během srpna nás potěšila novina, že naše díla byla porotou oceněna.
Děti, které se zúčastnily, obdržely hodnotné ceny. Celá školka obdržela
knihu, která nám přibližuje život včel, a která bude připomínkou našeho
úspěchu. Dětem, které byly oceněny děkujeme za spolupráci a přejeme
jim, ať si ceny užijí ve zdraví.
První školní týden 5. září 2020 byl zakončen Záchlumskou
slavností, na kterou paní učitelky připravily v zahradě mateřské školy
„Včeličkové soutěžení“, kdy si děti po splnění všech úkolů, mohly
odnést sladkou odměnu. Děkujeme dětem za účast, rády jsme je viděly
i v tento slavnostní den. Zároveň jsme společně s dětmi otevřeli
„Galerii U Včeliček“. Umístili jsme obrázky dětí na plot u vstupu do MŠ,
kde mohou dělat radost všem procházejícím. Až půjdete kolem,
nezapomeňte se zastavit a podívat se, co jsme pro vás nakreslili a
namalovali.
Celé září se neslo v naší školce ve jménu „Papoušků“. Papoušci
ozdobili okna mateřinky a stali se našimi novými kamarády. 16. 9. 2020
naši školku navštívil pan Jareš s dopoledním programem věnovaným
právě papouškům. Přivezl s sebou šestnáct druhů papoušků. Nejen, že
jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí z jejich života, ale s papoušky
jsme si hráli, mohli jsme si je pochovat, přistávali nám na hlavách, učili
nás spolupráci a ukázali nám, jak je důležité mít rádi jeden druhého.
Pro naše malé včeličky to byl neopakovatelný zážitek, za který
děkujeme.
Říjen jsme zahájili pohádkou „O veliké řepě“. Děkujeme rodičům
za donesené masky, které nám pomohly se lépe vcítit do rolí.
Slibujeme, že si naše divadelní umění nenecháme jen pro sebe a že se,
až příroda dovolí, s Vámi o něj podělíme.
Podzim pomalu vybarvuje listy, sluníčko nás občas zahřívá
příjemně teplými paprsky, někdy fouká vítr nebo prší, a právě proto
máme podzim, my včeličky, rády. Nabízí nám nepřebernou škálu
možností, jak si ho „užít“. Stačí jen otevřít oči, pozorně se dívat kolem
sebe, poslouchat, přemýšlet a radovat se z darů přírody. A abychom si
u nás ve školce navodily tu správnou podzimní náladu, pozvali jsme
k nám odbornici „na slovo vzatou“ paní Mgr. Dvořákovou ekologickou
lektorku. Paní Dvořáková nás navštívila v pondělí 5. 10. 2020
s programem „Co vyprávěl klobouk Podzimák“. I když počasí nebylo
ideální a chvílemi sprchlo, přesto se nám podařilo strávit část
dopoledne na naší zahradě, kde jsme se hravou formou dozvěděli, jak
se příroda chystá na zasloužený zimní odpočinek. Společnými silami
jsme si vyrobili pozimní strom ze spadaného listí, ochutnali jsme hrušky
a jablíčka. Děkujeme za krásný program.
Během září jsme se v naší školce sblížili, vymýšlíme a hledáme
možnosti, jak si i v této „těžké“ době zpříjemnit každý den, protože
nejen čistota, a tu dodržujeme, ale hlavně duševní pohoda je půl zdraví.
Přejeme Vám co nejméně starostí, pevné zdraví a podzim plný barev a
těšíme se opět s Vámi nad šálkem čaje u Záchlumského zpravodaje.
Vaše „Včeličky“
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Zprávy z VELKÉ školičky
Po dlouhých sedmdesáti pěti dnech mohly děti konečně 25. května znovu usednout do školních lavic. Sice v omezeném
režimu, vybaveni desinfekcí, rouškami či obličejovými štíty, avšak s o to větší chutí jsme se znovu pustili do práce. Měli jsme
opravdu radost, že se opět vidíme naživo a ne pouze prostřednictvím počítačových monitorů. Do naší školy se po znovuotevření
vrátilo 16 dětí, v distanční výuce pokračovali pouze 4 žáci. S dvěma z nich se paní učitelky potkávaly jedenkrát týdně
v odpoledních hodinách na konzultacích. Čas ve škole jsme s dětmi věnovali zejména opakování a procvičování probraného učiva.
Při pěkném počasí jsme pro vyučování využívali školní zahradu a pergolu. Na základě nařízení Ministerstva školství nebylo možné
vyučovat tělesnou výchovu obvyklým způsobem, proto jsme vyráželi na hřiště i do přírody.
Druhý týden v červnu se rozeběhla plánovaná rekonstrukce horního poschodí školní budovy, což bylo dalším důvodem, proč
trávit co nejvíce času na čerstvém vzduchu. Odměnou za trochu hluku a nepořádku na školních chodbách nám bude úplně nová
počítačová a jazyková učebna a také zázemí pro učitele a žáky ZUŠ.
V úterý 9. června jsme všichni drželi palce naší páťačce, která skládala přijímací testy na víceleté gymnázium ve Stříbře. O
týden později jsme již všichni nadšeně jásali a posílali gratulace. Svým krásným umístěním nám udělala obrovskou radost. A to si
samozřejmě zasloužilo oslavu. Druhý den jsme proto vyučování začali boucháním dětského šampaňského, ke kterému jsme mlsali
také nějaké sladké dobroty. Věříme, že to nebyl jediný úspěch a že příští rok navážou budoucí páťáci. Někteří z nich mají
k případnému studiu na gymnáziu také velmi dobře nakročeno. Poslední červnový týden už se jako tradičně nesl v duchu vracení
učebnic, úklidu tříd, odnášení pomůcek a dalších věcí, které se dětem ve škole za celé pololetí nashromáždily. Samozřejmě nám
zbyl čas také na zábavu.
V pondělí jsme zamířili do stříbrské knihovny. Paní knihovnice nám představily oddělení pro děti i pro dospělé, seznámily
nás s tím, jak to v takové knihovně chodí, ukázaly nám také nejčerstvější knižní novinky. Starší děti si zasoutěžily, poslechli jsme
si krátký hororový příběh, ve kterém si jeden ze starších žáků dokonce improvizovaně zahrál. A pak už přišlo to nejdůležitější, proč
jsme do knihovny vlastně přijeli. Pasování prvňáčků na opravdové čtenáře. Každý z nich měl za úkol přečíst hádanku, kterou
musely ostatní děti správně vyluštit. Proto opravdu záleželo na každém správně přečteném slovíčku. Všech šest dětí tento úkol
zvládlo na jedničku, a tak je mohla královna Abeceda, která do knihovny zavítala jen kvůli této události, pasovat „do stavu
čtenářského“ a obdarovat je krásnou knížkou a poukázkou do knihovny. Bez odměny neodešly ani ostatní děti. Na rozloučenou
jim paní knihovnice rozdaly komiksové časopisy s oblíbenou rodinkou Simpsonových. Pak už jsme jen zaskočili na zmrzlinu a vydali
jsme se zpět do Záchlumí.
V úterý jsme podnikli výlet na Gutštejn. Auty jsme se přepravili za Cebiv k mostu u Hadovky a odtud jsme se pěšky vydali po
červené turistické značce směr hrad. Chceme touto cestou poděkovat paní Vrzákové, paní Štempecové a paní Hilpertové, které
neváhaly a přidaly se k nám i se svými nejmladšími ratolestmi a při té příležitosti vždy autem svezly nějakého dalšího žáčka. Počasí
nám přálo a výlet jsme si všichni náramně užili. Propátrali jsme Gutštejn až po sklepení, někteří odvážlivci dokonce zvládli prolézt
tunelem do „hladomorny“. Později jsme se utábořili u potoka a společnými silami jsme nanosili dřevo, rozdělali oheň, ořezali
pruty na opékání a s chutí jsme si opekli buřty, klobásy, chleba, bagetky i sladké marshmallow. Po pečlivém uhašení táboráku
jsme se vydali na zpáteční cestu. Tentokrát se děti zaměřily na sběr hub. Houbařem dne se stal Vojta Flaks.
Středu jsme věnovali hrám a hraní. Děti i paní učitelky přinesly do školy různé deskové, karetní i pohybové hry. Nejprve jsme
hráli ve třídách, později jsme se přesunuli do pergoly a na zahradu. Celé dopoledne nám uteklo, že jsme ani nevěděli jak. Čtvrtek
se proměnil ve filmový den. K filmům dnes patří i občerstvení, proto jsme se hned ráno sešli všichni v družině, kde jsme si
nachystali popcorn a pochoutky z listového těsta. Abychom nemuseli mít špatné svědomí, že mlsáme jen nezdravě, přidali jsme
také ovocné mísy. Děti si mohly vybrat ze dvou filmů. Jedna třída se tak proměnila v dobrodružný svět Jumanji a druhá část dětí
se bavila u Raubíře Ralpha. A pak už se z obou místností ozývalo jen křupání pochoutek a hlasitý smích.
Celý školní rok jsme završili v pátek rozdáním vysvědčení. Nejšikovnější školáci si odnesli také pochvaly, všichni žáci si pak
za letošní náročný rok zasloužili sladkou odměnu. Popřát krásné prázdniny a rozloučit se s páťáky přišla také paní místostarostka.
Páťáci si jako již tradičně odnesli knížky s věnováním a krásné dárky od obce. Přejeme všem dětem klidné a pohodové prázdniny,
budoucí gymnazistce mnoho úspěchů ve studiu, nastávajícím šesťákům bezproblémový přechod na druhý stupeň a rodičům
příjemně strávený čas s jejich dětmi. Krásné léto všem!
Pedagogové ZŠ

Nový školní rok 2020/21
Léto skončilo a my všichni jsme se těšili na své kamarády a paní učitelky. Moc nás zajímalo, jaká paní učitelka bude učit naše
prvňáky a druháky. I zahájení letošního školního roku proběhlo netradičně. V úterý 1. září byla přede dveřmi školy natažena
slavnostní páska a žáci ani rodiče do školy nemohli. Úvodní slovo a představení prvňáčků a nové paní učitelky proběhlo na školní
zahradě. Tajemství odhaleno – nová paní učitelka je Mgr. Iveta Chabrová a na svoji novou třídu se moc těšila.
Poté byla slavnostně přestřižena ona páska, která upoutala takovou pozornost. Přestřihly jí paní ředitelka s paní
místostarostkou. Přizvali jsme také pana redaktora z Tachovského deníku, který se postaral o pěkný článek v novinách.
Po tomto slavnostním okamžiku se žáci přesunuli do tříd. Kde je čekal krátký program s třídní paní učitelkou. Rodiče a
prarodiče se mohli podívat na naší novou školu. Škola prošla velkou rekonstrukcí. Stala se úplně bezbariérovou. Došlo k vytvoření
nových učeben ve druhém patře, máme cvičnou kuchyňku a opravdové školní dílny dále proběhla kompletní rekonstrukce
sociálního zařízení. Všichni byli moc překvapení a rekonstrukci chválili. Velký dík patří paní starostce a zastupitelům obce.
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Veřejnost si měla možnost školu prohlédnout již v sobotu 5. září při oslavě 135. výročí obecního školství v Záchlumí. Mimo nové
prostory mohla veřejnost shlédnout výstavu historických školních pomůcek. Někteří se i našli na starých fotografiích. Poděkovali
jsme také bývalým zaměstnancům školy a předali jim květinu a malý dárek. V rámci oslavy jsme si pro naše přátele připravili malý
stánek s výrobky našich žáků. Všem příznivcům děkujeme za podporu.
V září jsme také zahájili plavecký výcvik, který probíhá v rámci výuky tělesné výchovy. Žáci 3. – 5. třídy tak každou středu jezdí
do tachovského bazénu. Výuka plavání je náročná, ale velmi si ji společně užíváme.
Každou středu již od září funguje nový kroužek - Čtenářský klub. Cílem je přivést děti blíže ke knihám a samotnému čtení. Zatím
se nám to daří, čteme krásné příběhy a představujeme si nové, neznámé knihy. Další kroužek jsou Logické a deskové hry, který byl
zahájen až v říjnu. Naši hráči se potkávají každé pondělí a hrají různé deskové nebo logické hry.
Jako tradičně začala probíhat i výuka ZUŠ Planá. Hráči na keyboard a kytaru se s panem učitelem Landsmannem potkávají každé
úterý a ve čtvrtek k nám dojíždí pan učitel Stich vyučovat hře na flétnu.
Na opakování učiva jsme se vrhli s elánem. Žáky musíme moc pochválit, všichni se do školy těšili, spoustu věcí umí a moc toho
nezapomněli. HURÁ !!!
První a druhá třída si pro ostatní žáky připravila krátké divadelní představení o sv. Václavovi. Hlavně o jeho životě a o tom, jak
se stal svatým. Toto představení nám zahráli ve své třídě po Dni české státnosti.
V následujících dnech nás čeká drakiáda a také oslava Halloweenu.
Kolektiv pedagogů ZŠ

Pesticidy zkracují včelám život
Letošní zima byla pro včely nepříznivá. Slyšíme o vysokých úhynech
včel, a to i ze zahraničí. Odborníci se shodují na tom, že se jedná o
komplex vlivů (roztoči, virové nákazy, nadměrné používání pesticidů a
úbytek rozmanitosti pylových zdrojů).
Používání pesticidů u nejvýnosnějších, a zároveň z hlediska včel
nejrizikovější plodin je řepka olejka. Jaký vliv mají tyto látky na citlivý
imunitní systém a vývoj včel (potažmo i člověka) prozatím nevíme. Od
zemědělců slyšíme, bez chemie nelze zajistit dostatek potravin. Je nutné
ošetřovat řepku několikráte, nebo jde jen o honbu za ziskem z biopaliv a
byznys s pesticidy?
To, co dříve zkušení hospodáři považovali za kvalitní zelené hnojení pro
zlepšení půdní struktury a zvýšení obsahu humusu, je nyní nežádoucí.
Překáží to, protože je nutné ihned po řepce zasít ozimou pšenici s
minimálním zpracováváním půdy ap. Plošná aplikace herbicidů likviduje
poslední kvetoucí plevele a byliny na okrajových mezích, souvratích a
poškozuje společenstva na rozhraní polí a lesů, které jsou biotopem
mnoha druhů ptactva, hmyzu i zvěře.
Bohužel jde i o problémy s podzemními vodami. Zima byla dle
klimatologů nejteplejší za posledních 40 let. Byla bez větších mrazů a bez
sněhu, jen 27.2.večer začalo sněžit a do rána napadlo 10 cm sněhu. Byla
to první a jediná sněhová nadílka, kterou si ani děti neužily. Druhý den
sníh roztál. Letošní rok je udáván, jako nejsušší za posledních 500 let, i
když od dubna do konce června pršelo celkem 41 x, několikrát velmi
vydatně i celou noc a den, přes to se vodní deficit nezlepšil. V době
zpřísňujících se limitů pro znečišťování životního prostředí stále výrazně
dotované zemědělství dlouhodobě kontaminuje i ty nejkvalitnější zdroje
pitné vody. Jejich dlouhodobé působení má vliv i na lidské zdraví. Je to
alarmující.
Nedivme se, že nás včely a obyvatelé naší krajiny pomalu, ale jistě
opouštějí. Nemají totiž šanci proti lidské netečnosti a bezohlednosti k
půdě, vodě a krajině. Budou naše děti, vnuci za pár let znát ještě květenu,
zvířata, ptactvo, hmyz? Možná tak z vyprávění, nebo obrázků.
Je to stále dokola, však slova nestačí, je třeba vidět činy. Omezí se již
konečně pesticidy? Je totiž ohroženo zdraví a existence lidí na této
planetě. Pochopíme všichni vážnost situace? Až to bude jasné všem,
může být již pozdě!
Marie Šachová

Poohlédnutí za uplynulým
včelařským rokem
Je září a včelaři hodnotí uplynulou
sezonu, která byla svým způsobem
atypická. Nejdříve bylo katastrofální
sucho,
pak deště, na které včelaři čekali
jako nezbytnou podmínku, aby
kvetoucí rostliny a stromy měly
dostatek nektaru.
Jenže pršelo tak dlouho a
intenzivně, že včely nemohly snůšku
využít. Výsledek je nasnadě: málo
medu. Včelařský rok již pomalu
končí. Byl to za dobu, kterou včelaři
pamatují jedním z nejhorších.
Po mírné zimě se zdálo, že rok
bude dobrý, ale... letos se tak
nestalo, protože nepřálo počasí. Ze
zpráv víme, že letošní medný výnos
je podprůměrný a ceny medu jdou
nahoru.
I takové roky kdy včelaři ani
neumažou medomet a naopak musí
včely přikrmovat, i to ke včelaření
patří
Včelařský rok se nikdy
neshoduje s těmi minulými a v tom
je pestrost včelařovy práce.
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TJ MOTOR ZÁCHLUMÍ
Sportovní činnost v obci, jako i v na celém světě, je poznamenána nepřítelem s označením Covid – 19. Jarní
část soutěže vůbec nezačala a podzimní se po normálním začátku již omezuje. Nicméně hráči a funkcionáři stačili
alespoň připravit a uskutečnit fotbalový turnaj v měsíci červnu a také zábavu na hřišti v měsíci červenci.
V létě od nás odešel Daniel Kuchár a přišli Radek Vašák a Lukáš Szegecs ze Sokola Trpísty. Bohužel nás hned
na začátku sezóny postihlo zranění několika hráčů, takže bylo nutné neustále improvizovat se
sestavou, což nepřispělo k dobrému průběhu zápasů. V současné době je Motor na nelichotivém
posledním místě a při současné situaci není vůbec jasné, kdy dojde ke zlepšení. Stále se řeší otázka
trenéra mužstva, ale stále se nedaří sehnat odpovídajícího a kvalitního člověka, který by mužstvo
posunul dál. Nicméně je důležité, aby lidé okolo fotbalu i samotní hráči v této nelehké době drželi při
sobě a snažili se společně problémy překonat.
V. Vácha, Člen Tj Motor

Srpnový Dětský den a večerní zábava pro dospělé
Letošní dětský den se odehrál netradičně v měsíci srpnu, zato ale ve známém pojetí, které
si pro děti připravila paní Radka Křížová. Soutěže byly rozvrhnuté do několika skupin.
Nejmladší děti, v doprovodu rodičů, si zkusily jaké je to postavit věž z krabic, projít barevným
slalomem či shodit plechovky míčkem a za odvahu a snahu se mohly odměnit lízátkem. Větší děti
již jako obvykle bojovaly o razítka do kartičky, připravené byly vzduchovky, hod polystyrenem,
průlezná stuha, sběr barevných víček, běh s prádelním košíkem. Rozhodně stojí za zmínku vtipný
slalom s ploutvemi a kruhem, který byl opravdu v mokrém ,,terénu´´. Jako mimosoutěžní zpestření
bylo možné si zastřílet z airsoftové pistole pod dohledem pana Josefa Švarce ml. Po ukončení
soutěžení všechny děti získaly sladkou medaili a svačinku. Tím ale dětská zábava
neskončila, slovo si vzala paní Pavlína Kučerová a v doprovodu hudby si
s dětmi na známé melodie zacvičila i zatančila. Poté se již děti přesunuly
na připravené trampolíny a skákací hrad. I přes obrovskou nepřízeň počasí
jsme si nakonec všichni zábavné odpoledne užili …
Pro tentokrát jsme ale nechtěli pobavit pouze děti, ale i dospělé a večer následovala venkovní
taneční zábava. I když se večer stal již jedním z těch chladnějších, účast byla velmi sympatická,
nad mé očekávání☺ a brzy se i zaplnil improvizovaný taneční parket. Kromě zábavy a tance čekalo
účastníky malé překvapení – muži si potrénovali kopání míčem na cíl, ženy pro změnu zkusily
rozvlnit své boky s obručí. A legrace si všichni užili dost a dost!
Celý tento dlouhý den nás po stránce občerstvovací provázeli manželé Váchovi a po stránce
hudební produkce pan Z. Slabyhoudek.
R. Štroblová Křížová, místostarostka
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Sobota 5. září patřila 2. ročníku Záchlumské slavnosti Panny Marie, o které jsme do poslední
chvíle nevěděli, zda ji budeme moci zrealizovat. Risk se vyplatil. Letošní ročník byl jiný v tom, že začal
na zahradě u školy, kde jsme si připomněli 135. výročí od založení školy a postavení budovy, která
školství slouží dodnes. Ocenění a poděkování dostali bývalí zaměstnanci školy, zejména bývalá ředitelka
Hana Rumlerová, která zde pracovala nejdéle. Ze zahrady nás vyhnal vydatný déšť, před kterým jsme
se schovali do školy, která byla nádherně vyzdobená výrobky dětí, výstavou starých fotek i pomůcek a
knížek, které se kdysi používaly. Hosté si prohlédli nově zrekonstruované prostory speciálních učeben
v prvním patře, které všem ihned učarovaly. Každý si tu mohl dát i malé občerstvení a užít si přátelské
popovídání. Někteří nedočkavci se jali v dešti přebíhat ke kostelu, ale ti trpělivější si počkali na druhou
hodinu odpolední, kdy se nebe jako zázrakem rozjasnilo a ve společném průvodu pod paprsky slunce
a za doprovodu lidovek v podání heligonkářů jsme se vydali na kratičkou pouť po vesnici ke kostelu.
Musím říct, že v tu chvíli na každou bytost působilo zvláštní laskavé i slavnostní kouzlo, které se nám
ani doputováním ke kostelu nechtělo opustit…
Po krátké přestávce pokračoval program poutní mší vedenou páterem Mgr. Miroslavem Martišem
v místním kostele Narození Panny Marie. Krásnou výzdobu kostela letos obohatila původní dřevěná
soška Panny Marie ze 16. století, která ke kostelu patřila a která se díky páteru Martišovi po více než
50ti letech „vrátila domů“. Samozřejmě jen na tento malý okamžik, protože stav kostela jí neumožňuje,
aby v něm mohla zůstat. Počasí k nám bylo po úvodním zastrašení víc než laskavé, a možná i díky
němu a bohatému programu kypělo prostranství u kostela životem, radostí, přátelstvím, zábavou,…!!!
K poslechu i tanci hrály heligonky, díky občerstvení nikdo netrpěl hladem ani žízní, a kdo chtěl, mohl si
ve stáncích nakoupit pěkný dárek domů. Zejména na dospělé čekala škola tance s vystoupením, děti
si užily divadlo v mateřince, starobylý dřevěný kolotoč a samozřejmě jízdu na koních, za kterými se
okamžitě jako vždy rozběhl celý houf dětí. Kostel ještě pohostil pěvecký sbor Souhlas, který nám
předvedl své obdivuhodné pěvecké umění. Návštěvníci si prohlíželi staré fotografie, pamětníci se hledali
na černobílých obrázcích, kde byli dětmi, a to ještě úplně dávno…. Koho zajímalo trochu více, mohl si
přečíst vyčerpávající informace o známých úsecích historie obce na vystavených tablech. Ani letos
nechybělo společné fotografování, které sice nebylo v plánu, ale improvizace se vydařila a kdo chtěl,
zůstává nám na obrázku na památku!
Loňský premiérový rok naší slavnosti byl vpravdě báječný, a ani ten letošní neztratil svůj lesk a
magii setkání, kdy se dá vycítit pocit sounáležitosti, lehkosti, čistého přátelství, lidskosti i radosti – těch
hodnot, o kterých se zdá, že nejsou, nebo že ubývají. Ale všichni jsme viděli, že to není pravda. Stačí
tak málo a znovu je dokážeme probudit a žít! Je to dar, který máme každý jeden z nás v sobě, a měli
bychom být vděční za každý okamžik, kdy ho v sobě dokážeme zase najít. A právě tento dar můžete
vnímat i z fotografií - když si je člověk prohlíží, zase je tam! Bylo vážně těžké vybrat jich jen pár…
Děkujeme Vám všem, že jste přišli, že jste společně s námi tvořili kouzlo setkání, že jste žili
přítomností a užívali si a těšíme se, že si to zopakujeme zase v roce 2021!!!
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Záchlumská slavnost
Panny Marie
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JUBILANTI
ČERVENEC
Verona MARTINŮ
Jarmila TRÁVNÍČKOVÁ
Ludmila KRYSTKOVÁ

SRPEN

Ludvík HLAD

Miroslav VÁCHA

Jan MAREK

Milan VIKTORA
Milena HAUZNEROVÁ
Jiří BRACEK

PROSINEC
Božena VÁCHOVÁ
Miroslav MRÁZ
Věra FÁRKOVÁ
Štefan SINKULIČ

ZÁŘÍ

Miloslav MRÁZ
Josef ŠVARC
Jiří IHNAŤO

ŘÍJEN
František ŠTROBL
Dagmar KOZELKOVÁ
Ludmila TREPPESCHOVÁ

VŠE NEJLEPŠÍ!
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ČERVEN
VE
ŠKOLE

MATEŘINKA - ČERVEN
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ZÁŘÍ
VE
ŠKOLE

ZÁŘÍ
VE
ŠKOLCE
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Zcela jistě je nové dětské hřiště za školou naprosto bezkonkurenčním a hojně užívaným hitem života v obci. Při jeho
tvorbě a plánování jsme se snažili v rámci limitovaného rozpočtu obsáhnout různé věkové kategorie dětí a vsadili
jsme na barevnost, kterou děti milují. Zvolili jsme kovové prvky pro jejich větší šanci na trvanlivost. Hřiště realizovala
firma Dětská hřiště František Smitka, Radnice, která se nám osvědčila při doplnění herních prvků na zahradě mateřské
školy. Celkové náklady dle smlouvy činí 1.083.079 Kč. Máme přislíbenou dotaci Ministerstva pro místní rozvoj
z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 782.000 Kč. Ale ještě ji nemáme… Z naší strany jsme udělali
maximum!
A co vy, vážení rodiče a milé děti? Stojíte o to, aby hřiště vydrželo co nejdéle a rozdávalo radost všem dětem, ne
jenom těm aktuálním? Mnohdy to vypadá, že si hřiště někteří jedinci užívají v duchu motta „Po nás potopa…“.
Bohužel většinou ti starší, pro které jsme instalovali fitness a parkour prvky, na které asi frajeři nestačí, a tak
odhodlaně machrují na sestavách pro mladší děti. Někteří rodiče se zase mylně domnívají, že takové hřiště je jakýmsi
odkladištěm pro otravné děti a že se o ně asi má postarat obec. NIKOLI! Všechny prvky jsou certifikované, tudíž
s maximálním ohledem na bezpečnost. Jakým způsobem s nimi děti zachází, je však stále na zodpovědnosti rodičů!
Zdraví Vašich dětí je přece pro každého z Vás prioritou, tudíž byste měli svým ratolestem vysvětlit, jak se chovat, aby
nezpůsobili zranění sobě nebo jinému dítěti, nebo aby neničili majetek kohokoli, obec nevyjímaje.
Někteří rodiče potřebují cedulky, a tak jim je tam dáme. Provozní řád se nevyžaduje, to je mýlka. Platí základní
pravidla, že malé herní prvky ve spodní části (sestava, kolotoč, pružinové houpadlo) patří malým dětem, pro větší
jsou herní prvky nad nimi a nejstarším patří fitness a parkour. Je to celkem zjevné, stejně jako fakt, že houpačky už
ze svého názvu jednoznačně slouží k houpání a nikoli skákání, skluzavka je instalována pro účel sklouznutí – jak
přesně vymezuje norma, není pro nastupování na plošinu a to ve směru od spodu nahoru. Dále sedátka veškerá slouží
k sezení ne k štípání dřeva… Úplně stejně jako sedačka v obýváku slouží k sezení, nikoli k adrenalinovým sportům.
Ani naše hřiště k tomu není určené.
Na hřišti jsme umístili osvětlení a ještě přidáme kameru, která bude snímat dění na hřišti, a veškeré škody budeme
požadovat po rodičích. Ale to je až druhý krok. V tom prvním na Vás milí rodiče apeluji, abyste svým dětem
vysvětlili, k čemu naše hřiště slouží a co se může a nemůže dělat. Možná by nebylo od věci občas pozorovat
zpovzdálí. Mnozí z Vás, kteří svá dítka neochvějně hájí, by byli hodně překvapeni. Navíc v době chytrých telefonů se
může objevit i zajímavá fotka v e-mailu. Nechceme nikoho lynčovat, jde o to nastavit jasná pravidla, jejichž podstatou
je ohleduplnost k druhým a ochrana zdraví dětí. Mají si hrát, ne se zraňovat, ničit věci, které jim nepatří. Tyto zásady
se jim jistě v životě mnohokrát zúročí.
Naše hřiště je kouzelné a stálo velikánské peníze, těžko ho budeme v příštích mnoha letech budovat znovu. Jedině
s pomocí Vás všech nedojde na slova škarohlídů o tom, že jsou to vyhozené peníze, protože to za chvíli stejně zničí…
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