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aneb po stopách úspěchů….
Milí spoluobčané a čtenáři,
dovolte mi podělit se s Vámi o radost z proběhlé oslavy našeho
výročí a shrnout dvacetileté působení organizace.

V

sobotu 4.6.2022 se na Brandejsce uskutečnil druhý
ročník Létohraní a jak samotný název napovídá, bylo
to odpoledne plné zábavy, smíchu a veselí pro všechny
bez rozdílu věku, prostě kdo přišel neprohloupil .
Ovšem letošní ročník byl přece jenom trochu výjimečný,
neboť tento den patřil oslavám výročí spolku Klouzačka, který byl dne 9.7.2002 oficiálně zapsán do registru a mně bylo
velkou ctí provést Vás nejen tímto odpolednem, ale i nyní
shrnout to hlavní, co se nám podařilo a snad i zanechalo
stopy a vzpomínky v každém z Vás.

jemné spolupráce místních spolků, organizací a dobrovolníků. Pořádali jsme krásných 17 ročníků a po celou dobu byli
našimi hlavními partnery místní hasiči SDH Třebotov, kteří
svým originálním způsobem obohacovali program, hasiči
díky! Právě hasiči od nás pořádání akce převzali a další dva
ročníky se s naší podporou uskutečnily již pod jejich záštitou.
Věřím, že nás příští rok s radostí všechny pozvou na dvacátý
ročník Třebotovského Masopustu .
To však není zdaleka všechno, pravidelných akcí pořádala
a pořádá Klouzačka nespočet: oslavy Dětského dne, Mikulášské besídky, Velikonoční radovánky, Vánoční setkávání,
Lampiónové průvody, Dny Země a různé úklidy obce, Drakiády, tance a sportovní aktivity pro děti a burzy nejen s dětskými věcmi a potřebami. Pro dospělé uskutečnila mnoho
odborných seminářů a přednášek všeho druhu, organizovala cvičení pro ženy a stále pořádá třebotovské „StarDance“
a večerní volejbaly. Ruku k dílu jsme přidali i při konání
dalších akcí a dobrých nápadů jiných pořadatelů, které také
souzní s naší vizí o propojování lidí, například Svatomartinský Jarmark či Během Třebotovem.

No, a jak to vše začalo a co bylo hlavním
motivem založit spolek?
Před více než dvaceti lety se naše krásná obec začala pomalu
rozrůstat o nově příchozí mladé rodiny. A tak, během procházek
s ratolestmi, docházelo i k propojování mladých „starousedlíků“ s nově přistěhovalými. Někteří bydleli v dolní, jiní v horní
části Třebotova a právě tato setkávání dala podnět k touze
po vytvoření společného místa, kde by mohli rodiče prožívat
společné chvíle a sdílet své prožitky, zatímco si děti budou
společně hrát, neboť žádné takové místo zde nebylo. A co jiného
by mělo vzniknout než dětské hřiště. S velkou ambicí jsme se
tak pustili do velkého projektu. A právě tento projekt a snaha
získat finanční podporu v podobě dotace vedla k nutnosti založit oficiální spolek. A tím jsem i odhalila, proč se náš spolek
jmenuje právě „Klouzačka“. Projekt „Dětské hřiště“ se podařil
a v prosinci 2004 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.
Spolu s prvním záměrem se však začala rozvíjet i druhá
linie, a to touha po propojování občanů obce a vytváření aktivit pro vyplnění volného času dětí a mládeže. No buďme
upřímní, mladým lidem nechybí kuráž, odvaha ani víra, že
vše je možné, a tak žádná překážka není překážkou .
Vrhli jsme se tak rovnou do „velké“ akce a dne 2.3.2003
jsme Vás mohli pozvat na 1. Třebotovský MASOPUST.
Nic z výše uvedeného by nedošlo do zdárného konce nebýt
lidí, kteří do toho takzvaně dali vše. Dovolte mi tak poděkovat všem, kteří stáli nejen u zrodu Klouzačky, ale zasadili
se svou obrovskou obětavostí, radostí, nadšením a dlouholetou činností nejen o vybudování dětského hřiště a zavedení nejoblíbenější tradice - Masopustu, ale také o mnohé
společenské, kulturní, vzdělávací akce, na které bylo možné
navázat a díky tomu může dnes Klouzačka slavit krásných
dvacet let svého působení. S velkým uznáním vyslovuji díky
zakladatelkám Dáše Ejemové, Alici Rahmanové, Šárce Horáčkové, Markétě Kadlecové a Veronice Černé.

Ale dění v obci jsme ovlivňovali a ovlivňujeme i na jiné
úrovni, a to díky vstupu do zastupitelstva obce Třebotov, kde
již 12 let je alespoň jeden zastupitel z našich řad.
I nadále se chceme na rozvoji a dění obce v této podobě
podílet, proto i letos jdeme do voleb!
Nic z výše uvedeného by se však neuskutečnilo bez
podpory a pomoci jednotlivců, organizací a zdejších podnikatelů. Ráda bych tak poděkovala všem členkám, minulým
i současným, za jejich obětavost, nápaditost, hravost a celkové podílení se na společném projektu jménem Klouzačka.
Děkuji také za podporu ve všech možných podobách zastupitelstvu obce Třebotov, místním hasičům SDH Třebotov,
spolku Slovan, ZŠ a MŠ Třebotov, Restauraci u Růžičků
a dalším místním podnikatelům a všem podporovatelům našeho spolku.

DĚKUJEME
SPOLEČNĚ TVOŘÍME A I DÁL
SI ŽITÍ V NAŠÍ OBCI ZPESTŘUJEME.
SPOLEČNĚ SE SETKÁVEJME, VZÁJEMNĚ
SI POMÁHEJME A TŘEBOTOVSKÉ ŽITÍ SI
UŽÍVEJME
A jaká že byla oslava našeho výročí……..

A čím vším jsme, věřím, obohatili život v naší
obci?

I přes počáteční dar matičky Země v podobě deště se zábava vydařila a Brandejsku smích, radost a hudba zaplnila.
Věřím, že jsme si odpoledne užili nejen my Klouzačky, ale
všichni, kteří se letošního Létohraní zúčastnili. Děti si moh-
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a připravil s námi malé překvapení, a poděkování pro Vás
všechny a samozřejmě všem klouzačkám.
Závěrem mi dovolte poděkovat za důvěru ve mě vloženou,
bylo mi potěšením Vás sobotním odpolednem provázet.
Ráda jsem se s Vámi podělila o střípky z naší dvacetileté
historie, a to především proto, že jsem spolu s Veronikou
Černou stála u založení spolku a dodnes jsme obě z týmu
původních zakladatelek aktivními členkami. Veronika byla
navíc mnoholetou předsedkyní. Na její činnost navázala
Míša Nedělková a v posledních třech letech Lucka Fafejtová. Všem jim patří velké díky, Klouzačka jejich zásluhou
žije dál! Jménem patnácti stávajících členek Klouzačky Vám
všem děkuji za mnoho krásných společných chvil na našich
akcích, spoustu zážitků a vzpomínek a ráda bych přizvala nové tváře, které by navázaly na, myslím, krásnou, podařenou, společenskou éru ovlivňující dění v naší malé obci,
kde se občas dějí velké věci .
S radostí a s díky všem
Jitka Kriegelstein

ly užít malování nejen na tváře, vytvořit si zvířátko či kytku
z balónků, vyrobit si krásné záložky do knihy v dílně Moniky
Hlaváčkové, ale také si díky místním dobrovolným hasičům
a Nemocnici Třebotov vyzkoušet, co obnáší být záchranářem, ať v podobě hasiče či zdravotníka záchranné služby.
Každý mohl nahlédnout do kronik Klouzačky, které vedeme
a je v nich shrnuta celá dosavadní činnost spolku.
Potěšilo nás vystoupení místních Berušek-malých mažoretek, mohli jsme si užít profesionální focení s Lucií Dvořákovou a připojit se tak do slosování o poukaz v hodnotě
téměř deseti tisíc korun. Zatančit si při úžasném zpěvu kapely Saiwala, dát si dobré jídlo a pití připravené manželi Horovými, kteří v Třebotově nejen žijí, ale mají zde i vinotéku,
ale především se opět všichni potkat, veselit se a radovat.
Díky patří manželům Leovým z místního obchodu PLUS JIP
za dary pro děti v podobě zmrzliny, Jiřímu Kolbaskému za
pomoc při uvádění celého odpoledne, Janě S. Hyklové, že se
zhostila krásného úkolu a vylosovala výherce soutěže včetně
právního dohledu, Zdenku Rysovi za to, že nás podpořil

Netruchlete, že jste přišli o naše vystoupení, na náš web
klouzacka-trebotov.cz mrkněte a radost si s námi alespoň
takto užijte .
S přáním dalších společných setkávání
Vaše KLOUZAČKA
Foto Lucie Dvořáková
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