Zpráva o projektu „Vytvoření sítě komunitních škol v Pošumaví“
V Chanovicích došlo v červnu k výměně komunitního koordinátora. Po Karlu Salákovi,
který podal výpověď, přijala tuto funkci Mgr. Božena Legátová.
Venkovská komunitní škola byla založena v dubnu 2012 jako součást ZŠ a MŠ Chanovice.
Jejím úkolem je rozšířit vlastní aktivity a organizovat semináře na různá témata.
První seminář s názvem „Cestovní ruch“ se uskutečnil v červnu, jeho náplní byla diskuze o
vytvoření naučné stezky, která by propojovala obce Chanovice, Nezdřev, Hradiště,
Zahorčičky, Kadov, Bezděkov a Slatinu. Semináře se zúčastnili i starostové zmíněných
obcí. Výsledkem tohoto semináře je společná dohoda o práci na tomto projektu a
připravení potřebných podkladů.
Druhý seminář na téma „Životní prostředí – péče o veřejnou zeleň“ se uskuteční v září.
Pozvání přijal velmi fundovaný lektor pan ing. Karel Drhovský.
V říjnu bychom měli uspořádat seminář na téma „Sportovní činnosti“.
V listopadu přivítáme lektorku RNDr. Zuzanu Guthovou-Jarkovskou, CSc., která povede
seminář na téma „Vzdělávací činnosti v rámci VKŠ .
V rámci Venkovské komunitní školy byl o prázdninách realizován průzkum zájmu občanů o
nabízené kurzy. Z ankety vyplynulo, že nejvíce by zde lidé uvítali kurz jógy, kurz finanční
gramotnosti, kurz tvorby webových stránek, dále kurzy jazykové, sportovní a rukodělné.
Tato přání budou realizována postupně. Začínáme od 19. října šestitýdenním kurzem Jógy
s kvalifikovanou cvičitelkou paní Romanou Krásnou. Budeme se scházet každý pátek v 18
hodin v tělocvičně. Do konce září se zájemci mohou přihlásit u B. Legátové.
V naší obci nadále funguje již zaběhnuté „Cvičení pro ženy“ pod vedením Jitky Hůlkové,
od 19. září se budeme opět scházet v zámku každou středu.
Dne 4. října bude zahájen další semestr Virtuální univerzity třetího věku na téma
„Kouzelná geometrie“ Stále je možné se ke studiu přihlásit.
Děti školou povinné si mohou vybrat z nabídky pěti kroužků: pěvecký, ortofonický prevence řečových vad, přírodovědný; dále kroužek základy realistické kresby-kreslení
pravou mozkovou hemisférou a kroužek paličkování (na posledně dva jmenované kroužky
se mohou přihlásit i dospělí.)
Bližší informace poskytne Božena Legátová, komunitní koordinátorka obce Chanovice.
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