obecní zpravodaj

ROČNÍK XXVI
LÉTO 2020

Vážení a milí spoluobčané,
tento zpravodaj se vám dostává do rukou ve chvíli, kdy začínají dětem prázdniny a dospělým zasloužené dovolené.
Myslím, že letos si to užijeme trochu jinak. Po dlouhém období karantény, nošení roušek a dezinfikování si rukou se
pomalu uvolňují pravidla. Někteří z nás vyrazí na dovolenou do ciziny a někteří z nás budou více objevovat naši
krásnou zemi. I když nemáme moře, je tu krásně a je stále co poznávat. Chtěla bych z tohoto místa poděkovat Vám
všem, kteří jste nouzový stav prožili zodpovědně a učitelům naší základní školy, za to že se velice zdárně popasovali
s rolí „učitele na dálku“. Také velkou jedničku si zaslouží děti, které si bez větších
Obsah:
problémů osvojily on-line výuku. V neposlední řadě velké ocenění rodičům, kteří do toho
všeho spadli ze dne na den rovnýma nohama . I jim patří poděkování.
Slovo starostky…….…......1
Nejen Covid 19 ale i počasí si s námi zahrává. Byli jsme zvyklí na to, že když byla zima,
Společenská kronika…....2
tak byla zima. Když přišlo léto, bylo sluníčko a teplo. Letos bylo suché jaro a léto si hraje
Schůze zastupitelstva……2
SK Skalka……………..……3-7
na apríla. Jsem zvědavá, co na nás chystá podzim. Asi si na tyto výkyvy budeme muset
SDH Lhota…………………….8
zvyknout. Vláha, která v posledních týdnech přichází, dělá s celou zemí zázraky. Vidíme
SDH Skalka………………..….9
to i na tom, kolikrát doma sečeme trávu. Vloni touto dobou byly trávníky proschlé a
Sdružení žen……………....10
letos jsou krásně zelené a nestíhají se sekat. Chtěla jsem vás proto všechny poprosit o
Naše škola…………..…11-12
ohleduplnost. V obci nemáme vyhlášku na dodržování klidu v neděli a ve svátky, ani ji
nechceme zatím zavádět. Prosím vás proto všechny spoluobčany, abyste sečení, řezání dřeva a jiné hlučné aktivity
odložili na jiné dny než je neděle a svátek.
Vydává:
Obecní úřad Podbřezí
vychází 4x do roka
náklad 220 výtisků
tel.: 494 666 220
obecni.urad@podbrezi.cz
www.podbrezi.cz
redaktor: Andrea Dušková

V minulých dnech jsme obdrželi výzvu vyjádřit se ohledně dotace na rybník. Nyní
zpracováváme úpravu dokumentů a termínů. Je možné, že se příští rok odbahnění a opravy
břehů dočkáme. Také již máme společné povelení na Cyklostezku a místo pro přecházení, nyní
budeme žádat o dotaci MASku a na druhou část Státní fond dopravní infrastruktury. S touto
cyklostezkou by mělo být upraveno a osvětleno místo přecházení hlavní silnice. V projektu je
počítáno s omezením rychlosti na 70 km/h. Každým dnem také očekáváme zprávu o tom, jak
jsme uspěli s naší žádostí o dotaci na Kanalizací a ČOV Podbřezí na Státním fondu životního
prostředí. Jsme napnutí, protože nejen naše úsilí ale úsilí projektantů a manažerské firmy bylo
nemalé a také nemalé byly již vynaložené finanční prostředky.

Milí spoluobčané, přeji Vám všem hodně krásných dní
a klidnou dovolenou všude tam kde si ji budete užívat.
Ester Horáková, starostka

Děti z Montessori mateřské školy Podbřezí
Foto: červen 2020
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea:

Úmrtí:

Červenec
Abelová Jitka

Václav Ryšavý Lhota Netřeba
Josef Červinka Podbřezí
Podbřezí

4. 6. 2020
5. 6. 2020

65 let

Čest jejich památce!
Srpen
Plištilová Růžena
Lhota Netřeba
Ryšavá Ludmila
Podbřezí
Dobrovolný Antonín Lhota Netřeba

81 let
65 let
75 let

Narodil se:
Karel Melichar Lhota Netřeba 21. 5. 2020

Rodičům gratulujeme.

Sňatek uzavřeli:

Září
Endler Miroslav

Podbřezí

83 let

Michaela Nosková, Podbřezí & Jan Jirák, Skuhrov n. B.
20.6.2020

Oslavencům přejeme dobré zdraví!

Schůze zastupitelstva Obce Podbřezí
Schůze ze dne 9. 6. 2020
ZO schvaluje
 individuální dotaci a veřejnoprávní smlouvu na rok 2020 pro Linka bezpečí, z.s. ve výši 5.000,- Kč
 individuální dotaci a veřejnoprávní smlouvu na rok 2020 pro Pionýr, z.s. ve výši 18.000,- Kč
 individuální dotaci a veřejnoprávní smlouvu pro Římskokatolickou farnost Dobruška ve výši 20.000,Kč (příspěvek na opravu kapličky na Studánce)
 dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o Individuální dotaci s SDH Podbřezí, kterým se prodlužuje
platnost smlouvy do 30.11.2021
 zařazení území obce Podbřezí do územní působnosti MAS Pohoda venkova, z.s. na období 2021-2027
 schvaluje nabídku firmy IKKO Hradec Králové, s.r.o. na Zpracování projektů kanalizačních přípojek
k jednotlivým nemovitostem za cenu 3.025,- Kč vč. DPH za jednu nemovitost, včetně podání na
Stavební úřad Dobruška
 firmu Tender pro s.r.o., Slapy 15, IČ 28376498 jako zajišťovatele celého procesu zadávání veřejných
zakázek na zhotovitele stavby Kanalizace a ČOV Podbřezí a na technický dozor stavebníka za celkovou
cenu 90.750,- Kč vč. DPH
 Příkazní smlouvu č. 140139/2020 od firmy ERV s.r.o. Jaroměř, na zajištění manažerských služeb při
akci Kanalizace a ČOV Podbřezí v částce 363.000,- Kč vč. DPH
 darování školního majetku Základní škole Podbřezí

ROČNÍK XXVI

LÉTO 2020
Stránka 2

SPOLKY A SDRUŽENÍ OBCE
Sportovní klub Skalka
Fotbalový turnaj (11. ročník)
Za krásného počasí se v sobotu 30. května uskutečnil 11. ročník fotbalového turnaje.
Celkem 20 účastníků se rozdělilo do čtyř pětičlenných týmů:
Zářivky – Jiří Hovorka, Dan König, Jakub Volf, Klára Kubcová, Filip Umlauf
Svrchně kvašený – Miloš Votroubek, Vašek Kletečka, Slávek Bílek, Zdeněk Kaplan, Tomáš Ehl
Odtokový žlab – Tomáš Cvejn, Otakar Prokeš, Ondra Bílek, Matěj Ehl, Dominik Umlauf
Tým 4 – Jarda Kubec, David Urbánek, Míra Jarkovský, Vojta Mňuk, Šimon Zelený
Týmy se utkaly nejprve v základní skupině a potom následovalo play-off.
V základní skupině si nejlépe vedly týmy Svrchně kvašený a Odtokový žlab, které získaly shodně po 6 bodech a o
umístění v tabulce rozhodl jejich vzájemný společný zápas.
V prvním semifinálovém zápase se utkal vítěz základní
skupiny Svrchně kvašený proti poslednímu týmu Tým 4. Po
velmi vyrovnaném zápase se překvapivě z výhry a postupu
do finále radoval Tým 4. Ve druhém semifinále se potkaly
týmy Odtokový žlab a Zářivky. Jasným výsledek 8:4 pro
Odtokový žlab zhasla naděje postupu do finále pro tým
Zářivky, pro které nezbylo nic jiného, než se utkat s týmem
Svrchně kvašený o 3. místo. V tomto zápase Zářivky
naprosto vybouchly a zřejmě se už nikdy nerozsvítí,
protože po debaklu 7:2 se z výhry a celkového 3. místa
radoval tým Svrchně kvašený.
Ve finále se proti sobě postavily týmy Tým 4 a Odtokový žlab a po výsledku 3:6 putoval pohár do rukou Odtokového
žlabu. Tento tým si v letošním fotbalovém turnaji vedl nejlépe, a také nastřílel nejvíce gólů. Není proto divu, že se
nejlepším střelcem turnaje stal Ota
Prokeš s 9 přesnými zásahy právě
z vítězného týmu. Ještě také došlo
k dalšímu individuálnímu ocenění, a to
pro nejlepší brankářský zákrok turnaje,
který předvedl Jarda Kubec z týmu Tým
4, za který by se určitě nestyděla ani
česká legenda Petr Čech.
Na závěr bych chtěl všem poděkovat za
hezké fotbalové odpoledne. Počasí nám
přálo, pivo všem chutnalo, nikdo se
nezranil a všichni jsme se dobře bavili.
Za SK Skalka Jiří Hovorka

Vítězný tým Odtokový žlab
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Společné foto

Florbalový turnaj
V sobotu 30. 5. se na hřišti za školou konal jubilejní 10. ročník florbalového turnaje. Počasí nám přálo, a tak si po
dlouhé koronavirové pauze
přišlo zahrát rekordních 38
hráčů. Turnaj jsme museli
rozdělit do dvou kategorií.
Mladší florbalisté odehráli
své zápasy na starém hřišti.
Dvanáct dětí jsme rozdělili
do třech týmů, které si
dvoukolově zahrály proti
sobě. V každém týmu se
našel střelec, který dokázal
vsítit více než deset branek,
ale nejlepší střelkyní turnaje
byla s 19 góly Adéla
Táčnerová.
Nejmladší
účastník celého turnaje byl
Tomáš Rohlena.
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Jednorožci: Adéla Táčnerová, Jakub Stodůlka, Lukáš Rohlena, Kateřina Tomášová
Nemáme jméno: Matouš Horák, Jan Tomáš, Tomáš Rohlena, Veronika Čtvrtečková
Tentokrát to neprojedu: Jakub Touc, Filip Horák, Vojtěch Stodůlka, Monika Čtvrtečková
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Starší florbalisté dorazili v počtu 26 hráčů, kteří se rozdělili do 5 týmů. Ve skupině odehrál utkání každý s každým a
následovalo play-off, do kterého nepostoupil poslední tým skupiny.
PoKaranténě: Filip Umlauf, Vojtěch Mňuk, Anna Křížová, Michal Pohl, Jakub Michl
Bububu: Jindřich Vojnar, Jakub Volf, Matěj Ehl, Josef Pohl, Lukáš Ehl
Zelený virus: Matěj Stodůlka, Šimon Zelený, Vladimír Mičian, Jiří Hovorka, Diana Grimmerová
Je to v pohodě: Tomáš Ehl, Patrik Rašek, Daniel König, Slavomír Bílek, Ondřej Bílek, Denis Táčner
Řepný palice: Dominik Umlauf, Martin Felcman, Ondřej Felcman, Patrik Pohl, Václav Čtvrtečka
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Ve skupinové fázi každý tým ochutnal hořkost porážky a bylo jasné, že turnaj před play-off nemá favorita. Do playoff nepostoupil tým Zelený virus, který měl sice stejný počet bodů jako tým Je to v pohodě, ale horší bilance ze
vzájemného zápasu rozhodla v jeho neprospěch. Vítězové základní skupiny Řepný palice narazili v prvním semifinále
na tým Je to v pohodě. Po tuhém boji vyhrál výsledkem 2:1, a také postoupil tým Je to v pohodě. Druhý tým
skupinové fáze Bububu sehrál druhé semifinále s týmem PoKaranténě. Utkání vyhrál 3:0 tým Bububu a postoupil do
finále. V zápase o 3. místo tým PoKaranténě nedokázal opět vstřelit ani jedinou branku a s týmem Řepný palice
prohrál 3:0. Je to v pohodě nám ukázali, že na finále turnaje stačí vyhrát jen dvě důležitá utkání a jste tam. Ve finále
ale narazili na tým Bububu, který soupeře strašil od začátku turnaje už jen svým názvem. Finále ovládl tým Bububu,
když jednoznačně zvítězil 4:0. Nejlepším střelcem turnaje se stal Jindřich Vojnar se 7 góly.
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Volejbalový turnaj (6. ročník)
V sobotu 6. června 2020 se uspořádal 6. ročník volejbalového turnaje. Zahrát si přišlo 20 hráčů a hráček, kteří byli
rozlosováni dle výkonnostních košů do 4 týmů po 5 členech. Pouze v týmu Mírný dotek se během turnaje objevilo o 2
hráčky navíc, z důvodu zranění Terky a Ester. Takže se turnaje nakonec zúčastnilo celkem 22 soutěžících.
Skorona síti – Filip Umlauf, Láďa Konečný, Zdeněk Kaplan, Jana Volfová, Eva Stodůlková
Kůrovci – Zdeněk Volf, Šimon Zelený, Háňa Konečná, Dan Mňuk, Jiří Hovorka
Sněhurky a trpaslík – Tomáš Ehl, Otakar Prokeš, Lukáš Ehl, Dana Konečná, Vojta Mňuk
Mírný dotek – Karolína Šolínová, Vašek Kletečka, Kuba Volf, Terka Novotná, Ester Horáková, Diana Grimmerová, Bára
Volfová
Hrálo se systémem základní skupiny a následného
play-off, každý zápas na 2 vítězné sety.
V základní skupině si nejlépe vedl tým Sněhurky a
trpaslík, který vyhrál všechny 3 zápasy a získal 9
bodů.
Ostatní týmy měly shodně po 3 bodech a o jejich
pořadí v tabulce musel rozhodnout lepší rozdíl
skóre.
V následném play-off se v prvním semifinále utkal
tým Mírný dotek a Kůrovci. Tento duel rozhodl až
třetí set, ve kterém byl lepší tým Mírný dotek.
V druhém semifinálovém zápase se z postupu do
finále radoval tým Sněhurky a trpaslík po vítězství
nad týmem Skorona síti.
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V boji o třetí místo se utkaly dva nejhorší
týmy ze základní skupiny a po vyrovnaném
duelu rozhodl třetí set o vítězství Skorona síti
nad Kůrovcema. Kůrovci se tedy neprokousali
do dřeva ale v tomto případě do brambory.
Ve finálovém zápase tedy nastoupil tým
Sněhurka a trpaslík proti týmu Mírný dotek.
Z Mírného doteku se ve finále stal velice
silný dotek, se kterým si Sněhurka nedokázala
poradit a po výhře 2:0 se celkovým vítězem
letošního volejbalového turnaje stal tým
Mírný dotek.
Celý turnaj se nesl v pohodovém duchu a až
na zmíněná dvě zranění se jednalo o velmi
povedenou akci.

Za SK Skalka Jiří Hovorka

Vítězný tým Mírný dotek

Společná fotka
Plánované akce: 30.8. - Turnaj v benďáku
19.9. - Sedmiboj
26.9. - Turnaj nohejbal
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SDH Lhota Netřeba
Loňský rok jsme ukončili zdařilým předsilvestrem, zahájili výroční valnou hromadou a v březnu ještě stihli první
pátek. Na něm se již objevily první roušky, dezinfekce a měření teploty při vchodu/měření promile při odchodu…bylo
nám to k smíchu, protože jsme netušili, jak blízko jsme budoucím nařízením… Následující dva izolované měsíce jsme
nakonec přežili všichni relativně ve zdraví a po svém. Tahle nemoc tradičním českým spolkům a sborům opravdu moc
nepřeje.
Kvůli karanténě jsme museli na poslední chvíli
zrušit již zcela připravený jarní výlet, na který
byla naplánována exkurze nové hasičárny
v Rychnově nad Kněžnou, přehrada Pastviny,
Muzeum řemesel Letohrad a Tvrz Orlice. Dobrá
zpráva ale byla, že naše "cestovka" vracela všem
47 přihlášeným účastníkům celou uhrazenou
zálohu . Plánovaný výlet si necháme v záloze na
lepší časy. K naší lítosti se neuskutečnila ani
každoroční zkouška hasičské techniky.
Bohužel jsme neuspořádali ani oblíbený slet
čarodějnic. Nicméně členové SDH se zařídili po
svém…schválně kolik odhalíte členů SDH Lhota
Netřeba na přiložené fotografii jednoho
soukromého sletu. Počítám, že jich tam je pod
rouškou 8 možná i 7 .
Bylo patrné, že lidé využívali karanténu k většímu úklidu, což se
projevilo úplným naplněním sběrného místa pro použitý
elektroodpad. S velkou pomocí Honzy Tomáše jsme 2. 6. 2020
všechny „poklady“, vysloužilé elektrospotřebiče, obrovské, dnes už
trochu směšné, televizory vyexpedovali a uvolnili tím místo pro
další.
Jakmile se opatření kvůli
koronaviru trochu uvolnila,
mohli jsme uspořádat první
pátek v měsíci červnu. Účast
byla tak akorát, aby jednotlivé
rodiny mohly dodržet rozestupy. Obsluhu a občerstvení zajišťovali Hofmanovi a
kola parkovala svisle .

S nastávajícím létem se těšíme na
pokračování prvních pátků. 26. září
se pak uskuteční v pořadí již VII.
Lhotecký vejšlap. Tak doufáme, že
nebudeme muset pochodovat za sebou v dvoumetrových rozestupech .
Za SDH Lhota Netřeba Vám přeji pohodové léto plné zážitků z volného pohybu.
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SDH Podbřezí – Skalka
Z velkých plánů z Plánu práce hasičů na tento rok moc nezbylo. Padly
oslavy, soutěž, Litoměřice i Den bezpečnostních složek v Dobrušce. Doba
byla, jaká byla a my jsme rádi, že je za námi, že jsme ji zvládli a nyní se
můžeme pustit konečně do práce.
Z kraje roku se ještě dařilo. Zvládli jsme výroční schůzi našeho sboru i ples
s nádherným vystoupením růžových chlupáčů a bezva tombolou.
Děkujeme všem,
kteří jste nám
přispěli, bez vás
by to nešlo.
Zastoupení jsme
měli také na
výroční
schůzi
okrsku i LhotyNetřeby.
8. března jsme
stihli ještě jednu
schůzi výboru a
pak už jen dlouhá pauza. Opět jsme se sešli až 30. května.
Bylo vidět, že se nám všem stýskalo. Schůze byla dlouhá a
pěkně vydařená. Hned jsme si domluvili brigádu na sobotu
13. června. Čekala nás pěkná fuška na úpravě prostorů za
hasičskou zbrojnicí (budeme zde mít umístěn vlek).
Šikovnost a pot pracantů, dobré nářadí a soudek piva
přinesli své ovoce. Hned bude v hasičárně více místa.
A na co se můžeme těšit? Snad dopadne jak letní zábava, tak i dechová hudba a „srandamač“. Rozhodnutí padne
na červnové schůzi výboru.
Přeji všem krásné letní dny a tomu, kdo bude mít, i dovolenou.

Lenka Mervartová

Plánované akce:
7.8.- Taneční zábava se skupinou Rocksorry
9.8.- Koncert dechové hudby Valanka
5.9.- Tradiční Skalecký srandamač
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Sdružení žen
Hledá se poklad
Když se řekne“ dětský den“, osobně si představím
pohodové prosluněné odpoledne na Skaleckém hřišti.
Sousedská setkání, hemžení dětí, úkoly, buřty, limonáda ve
skle, klasika od dětství. Letošní jaro bylo ale téměř ve všem
jiné.
Od 1. 6. bylo po vesnici rozmístěno sedm indicií, kdo je
našel, zjistil, že dostaví-li se v neděli 7. 6. ke splavu, najde
nějaký poklad. Vidina pokladu byla asi lákavá, protože
kartičky, do kterých děti měly sbírat razítka a písmenka
tajenky, rychle mizely. Zároveň bylo v obci možné sledovat
zvýšený pohyb dětí. Vedly si dobře, zřejmě bez problémů
našly bývalou židovskou synagogu, bývalou požární zbrojnici,
bývalou mléčnici a další historicky významná místa
v Podbřezí. Pro poklad nakonec přišlo 61 dětí, což je opravdu
pěkná účast. Díky, že jste přišli, příště (doufám) zase pěkně
společně na hřišti!
A pokud vás to bavilo, můžete zkusit geocaching, to je
takové hledání pokladů po celém světě. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Geocaching).

Dne 13. 3. 2020 se měla v místním hostinci konat výroční členská schůze našeho spolku.
Plánovanou akci jsme byly nuceny z důvodu nouzové stavu odvolat. Po letních prázdninách
bychom rády ženy opět pozvaly. Termín zatím není stanoven. Budeme se těšit i na nové
členky. Nebojte se, přidejte se!
Marcela Volfová, předsedkyně spolku
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Základní a Montessori mateřská škola

Škola v době pokoronavirové
Hloučky dětí na chodbě o přestávkách, oblíbené hodiny tělocviku na přilehlém hřišti, společné hraní ve školní
družině. Tak přesně takový obrázek školy aktuálně nespatříte. Školy, stejně jako jiné instituce, prošly kvůli koronaviru
razantní proměnou, a kromě školního řádu musí děti i učitelé dodržovat také přísná hygienická opatření. Mnozí
rodiče tato opatření kvitují, jiní se naopak zlobí a mluví o „buzeraci a šikaně“. I když se rodiče na vzniklou situaci
mohou dívat všelijak, jedno je jasné - do školy chodí děti, a tak záleží především na nich, jak samotnou situaci vnímají.
25. 5. se naši žáci opět mohli vrátit do lavic, mnohdy však ne do svých, protože jsme ve třídách museli upravit
prostředí tak, aby byl dodržen předepsaný minimální 1,5 m odstup. Díky menším počtům žáků ve třídách se všichni
žáci mohli vrátit bez rizika, že budou přiřazeni do jiné skupiny a k jinému učiteli. I díky tomu, že se opravdu téměř
všichni žáci 25. 5. do školy vrátili, mohli jsme ukončit distanční vzdělávání. Jak děti na počátku on-line výuky jásali a
byli šťastné, že si alespoň takto můžou s učiteli a spolužáky popovídat a učit se jinak, ke konci už to většinu z nich moc
nebavilo a těšili se do školy. I přes to, že naše škola byla spolu s asi patnácti dalšími dávána jako příklad dobré praxe
v rámci Královéhradeckého kraje, jsme rádi, že je toto velmi obtížné období za námi a můžeme, v rámci možností,
učit normálně. Děti dostaly 26. 6. vysvědčení, na kterém byly i za 2. pololetí hodnoceny (i když bychom raději
nehodnotili, protože u některých není co). Uvítali jsme, že děti dostaly možnost vrátit se do školy alespoň na
posledních pár týdnů před prázdninami a že jsme s nimi mohli nějakým způsobem zopakovat a dokončit učivo
osnovami dané, abychom v září začali tak, jako kdyby tu nikdy žádný covid-19 nebyl.
Krásné prázdniny všem našim žákům a zaslouženou dovolenou jejich rodičům přejí všichni zaměstnanci Základní a
Montessori mateřské školy.
Radomila Zelená

A jak domácí výuku vnímali rodiče školáků?
Uzavření škol a posléze školek nás, asi jako většinu lidí, překvapilo a zastihlo nepřipravené. Chvíli trvalo, než jsme
pochopili, že nejde jen o jeden týden nečekaného volna. Poté jsme si museli spolu s dětmi za pochodu zvykat na
"nové pořádky" a "režimy". Ze začátku to šlo ztuha. Soustředit se doma víc než na jeden domácí úkol, dalo zabrat,
zvláště když školkové děti chtěly také svůj díl pozornosti a současně se musel udržet chod domácnosti a zvládat i
homeoffice. Postupem času se to však zlepšovalo a jako výborný tah hodnotím zavedení on-line výuky, která
školákům umožnila kontakt s učiteli. Ovšem poctivě musím přiznat, že celkově toto období chápu jen jako nouzové
řešení, rozhodně bych se dobrovolně pro domácí výuku dětí nerozhodla a otevření školy jsme doma oslavili.
Verča V.
Domácí vzdělávání v době koronavirové? Úžasná zkušenost pro děti a hlavně pro rodiče. Po krátkém nadšení, že se
nemusí chodit do školy, přišla radost z opětovného návratu do školních lavic. Ale musím uznat, že si náš prvorozený
brzy potykal s online výukou a pak už byla spousta problémů vyřešena. Nebyla to procházka růžovým sadem, ale
nemám pocit, že by předepsané učivo zameškal a nezvládl.
Maruška J.
V době koronavirové jsme oba s manželem chodili do zaměstnání, tedy vzdělávání se bylo skoro zcela jen na našich
synech. A i když máte dobrý vztah založený na důvěře, po měsíci zjistíte, že kontrola musí být a otázky „máš udělané
vše do školy?“ nebo „učil ses?“ jsou každodenní náplní v rodině. I přes všechny komplikace, které nám tato zvláštní
zkušenost přinesla, jsme asi obstáli - když ne na jedničku, tak na dvojku určitě.
Ester H.
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Moje kariéra paní učitelky vlastních dětí nezačala moc valně. Po vyhlášení nouzového stavu jsem začala čelit nové
zatím nepoznané zátěži, mít zodpovědnost za vzdělanost svých dcer. Druhý týden k tomu přibylo úkolování od
pedagogů ze základní umělecké školy a zasílání nahrávek přes internet. Ze dne na den jsem se stala učitelkou,
kuchařkou a švadlenou. Naštěstí jsem doma měla
psychologa – manžela, který k tomu všemu musel
čelit mým zvláštním doprovodným stavům
z omezování vlastní svobody nebo ze strachu o
moje blízké.
Postupně jsme si všichni doma začali zvykat na
novou školní situaci. Z hlediska vzdělávání pro nás
je velmi přínosná zkušenost, že dcery nebyly
hodnoceny, protože známky z velké části vymizely
nebo přestaly mít zásadní důležitost. Učení začalo
mít význam ze své podstaty a nabralo hlubší
smysl.
Chtěla bych poděkovat paní učitelce Kroulíkové
a paní učitelce Pavlové, také paní ředitelce naší školy. Dokázaly vytvořit příjemnou atmosféru při online hodinách a
měly chápavý přístup k dětem i rodičům. Myslím, že nouzovým stavem došlo k určitému vzájemnému pochopení
mezi rodiči a pedagogy a také obecně k většímu respektu k práci, kterou pedagogičtí pracovníci vykonávají.
Marcela V.
Když se 11. 3. vyhlásilo uzavření škol, nedovedla jsem si v tu chvíli představit, že by to mělo trvat třeba až 1 měsíc!
To přeci nejde!? Jak budeme zvládat děti učit? Nikdo z nás neměl se vzděláváním doma zkušenosti, každý máme svoji
práci, nějak nastavený režim… No, nakonec se z toho vyklubaly měsíce skoro tři – a až překvapivě dobře jsme to
zvládli. Sice jsem se naší druhačce musela věnovat opravdu několik hodin denně a na plnění jejich úkolů pečlivě
dohlížet, a vysvětlovat nové učivo tak aby to to dítko pochopilo, nebylo vůbec jednoduché, ale najeli jsme si určitý
režim a s nelehkou situací jsme si poradili. V každém případě návrat do školních lavic byl pro všechny u nás doma
značným vysvobozením.
Andrea D.

První týdny, kdy nikdo nevěděl, co bude, byly velice náročné pro všechny. Paní učitelka posílala dvakrát týdně
seznam úkolů do emailu dětem i rodičům. Zároveň si společně založili Whats App skupinku, kde komunikovali. Asi
po třech týdnech se podařilo spustit on-line výuku. Každý den se společně viděli a učili. Z pohledu rodiče páťačky si
myslím, že nám tato výuka pomohla. Vedla děti k samostatnosti, zodpovědnosti připravit si učivo a úkoly na každý
další den. Tato krize rozšířila obzory nám všem. Učitelé museli vymyslet, jak s dětmi pracovat na dálku, z maminek
se staly učitelky. Nebylo vždy jednoduché donutit děti dělat úkoly, poradit jim s novou látkou... Společně jsme to
zvládli!
Martina K.

Občas nám maminkám s učením pomáhala trocha vína   .
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