
Letošní rok byl po všech stránkách jiný než roky před ním. Život se nám všem 
obrátil vzhůru nohama. Ztratili jsme možnost se volně pohybovat, nakupovat, 
sportovat, chodit za kulturou a scházet se s našimi nejbližšími a známými. Nechci 
zde jakkoliv rozebírat, zda přijatá vládní opatření byla adekvátní či nikoliv. Jedno 
známé přísloví říká, že všechno špatné je pro něco dobré. Možná nás to mělo 
naučit si zase vážit svobody, zdraví, přírody a lidí, kterými jsme obklopeni. Pojďme 
se tedy na tento rok podívat z té lepší stránky. Začátek roku se nám rozběhl se 
všemi našimi aktivitami, poté se svět na tři měsíce zastavil, aby se na konci května 
dal zase na chvíli do pohybu. Během letních prázdnin jsme měli plno práce 
s přípravou tradičního Dětského dne na Brandejsce, tentokráte v retro stylu, který 
proběhl netradičně až 6. září. Měli jsme velkou radost, že účast i letos byla 
obrovská, a všem děkujeme za návštěvu. V září jsme se společně mohli potkat i na 
kurzu hormonální jógy, který nás velmi obohatil, a stihli jsme ještě pár 
pravidelných aktivit, než nás v říjnu nepříznivá epidemiologická situace opět úplně 
zastavila. A tak je to pro letošní rok už všechno. Adventní divadlo na tvrzi muselo 
být zrušeno, ale předběžně již máme domluven možný přesun na konec ledna 
2021. Na příští rok máme v plánu pokračovat se všemi našimi stálými aktivitami a 
přidat nějaké nové (například kurz sebeobrany pro děti a jiné). Uvidíme, co nám 
rok 2021 umožní.  
 
 
Někteří z Vás si jistě pamatují, že před pár lety Klouzačka společně se ZŠ Třebotov 
na svých akcích iniciovala sbírku na nový herní prvek pro starší děti, který v obci 
velmi chybí. Tento záměr byl po dohodě s obcí odložen až po dokončení stavby 
nové budovy ZŠ a s tím souvisejícími terénními úpravami školního areálu, kdy 
bude zřejmé, kam by se nové herní prvky měly umístit. Vybrané peníze jsme proto 
přeposlali na transparentní účet obce, který je stále otevřený, tedy na tuto 
veřejnou sbírku lze přispívat i nadále – číslo účtu: 30015-126584339/0800. 
Přestože školu čeká ještě další etapa přestavby a budování finálních terénních 
úprav nyní není aktuální, myšlenka vybudovat v obci něco pro starší děti znovu 
ožívá, a to díky iniciativě místostarosty Matěje Krále, který se snaží získat dotaci 
na vybudování skateparku. V nejbližší době bychom rádi spolu s obcí a školou 
vedli jednání, jak s penězi ze sbírky dále naložit, neboť se otevírá možnost sbírku 

využít právě pro skatepark. O všem Vás budeme samozřejmě informovat v dalším 
zpravodaji a na našich webových stránkách. 
 
Každoročně se loučím vánoční přáním a ani tentokrát to nebude výjimkou, 
nicméně letos v trochu jiné podobě. 

za spolek Klouzačka  
Lucie Fafejtová 

 


