Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
redakce Budečských rozhledů pro Vás
připravila v letošním roce již druhé číslo,
tentokrát věnované nadcházejícím Velikonočním
svátkům. Po dlouhé a tuhé zimě se naše čtenáře
prostřednictvím příspěvků a fotografií snažíme
jarně naladit a upřímně doufáme, že se nám to
alespoň trochu podaří.
S novým ročním obdobím přichází do měst, ale
hlavně na venkov jakési znovuzrození přírody,
které máme možnost vnímat všude kolem nás. A
právě Velikonoce jsou tou pomyslnou branou,
kterou vstupujeme do nového ročního cyklu. Jsou
tím svátkem, který nám po zimě s jejími krátkými
dny a dlouhými nocemi přináší světlo a jas. Jarní
náladou a optimismem jsme se tedy snažili tyto
čtyři strany naplnit.
První strana přináší například fotografii a
reportáž z vynášení Morany ze Zákolan, což byla
akce, kterou pro nás na první jarní den připravili
školáci, děti ze školky a jejich pedagogové. Naše
obec tak měla možnost již druhým rokem být
součástí těchto prastarých rituálů. Tradiční místo
na této straně má též Slovo starosty, ve kterém k
nám všem promlouvá paní Lucie Wittlichová.
Jsme moc rádi, že se nám pro čtenáře
Budečských rozhledů povedlo zprostředkovat
rozjímání nad velikonočním symbolem od patera
Jaroslava Ptáčka, který byl dlouhá léta správcem
rotundy na Budči a dodnes se k nám rád vrací,
naposledy sloužil budečskou Půlnoční mši svatou.
Uprostřed listu jsou nejen stálé rubriky
v podobě zdravokoutku, ale třeba také vyprávění
pana Jana Kolenčíka o místním mysliveckém
sdružení. Pan Vladimír Černý nám zprostředkoval slovem i fotografií právě proběhlou
výstavu tělovýchovné jednoty Sokol Zákolany.
Tradice Velikonoc velí i vařit různé kulinářské
speciality, s jednou z nich kuchařkám může
pomoci recept paní Marie Kamenické na tradiční
velikonoční nádivku.
Na poslední straně se nacházejí praktické
informace a události z obce tak, jak jste zvyklí
z minulých čísel našeho periodika.
Toto všechno, ale ještě i další máte možnost si
v jarním čísle Budečských rozhledů přečíst.
Doufáme, že jejich čtení pro Vás bude ve znamení
odpočinku, ale že třeba i získáte nové informace
a důvody k zamyšlení. Nebo Vás přečtení článku
o bylinkách inspiruje k práci na zahrádce?
Na závěr dovolte, abych Vám za celou redakci
Budečských rozhledů popřála krásné prožití
Velkonočních svátků, dny prozářené sluncem
a pohodou.
Kristina Langerová

Vítání jara

Pro naše předky bylo vynášení zimy ze vsi významnou událostí, při které hlavní roli nehráli dospělí, ale především mládež a děti. Stejně tak tomu bylo
i u nás, v Zákolanech. Děti si ve školce a ve družině vyrobily postavu z větví a slámy - Moranu, která symbolizovala krutou zimu, která nás v uplynulých
měsících těšila i trápila. A protože už se všichni těšíme na jaro, společně jsme jí na první jarní den vynesli ze vsi, aby se zima vrátila zase až na sklonku
roku. Kluci školáci nesli moranu, děvčata z hudebního kroužku celá v bílém zatančila a zazpívala, aby uvítala jaro! Děti ze školky sesadily moraně
korunu a hořící vhodily do Zákolanského potoka. A protože počasí bylo stvořené pro první pálení ohýnků a opékání, byla na malém hřišti připravená
hranice, kde jsme si společně opekli první letošní buřtík. Věříme, že příští rok budeme opět v tradici pokračovat a že se k nám připojíte! Všechny školní
i školkové děti vám přejí hezké jaro!
Romana Ondráčková

Velikonoční beránek
Jsou různé symboly velikonočních svátků. Jedním
z nejvýmluvnějších je beránek. Proč právě on,
naznačují nám zvyky našich předků už od
nejstarších dob: Beránek byl důležitou částí
téměř každé oběti, kterou přinášeli.
Svoji nezastupitelnou úlohu představuje
beránek při útěku Izraelitů z Egypta (kol. r. 1220
př. Kr). Tenkrát Mojžíš nařídil obětovat beránka,
který by byl bez vady, ve stáří jednoho roku. Jeho
krev, jíž Izraelité označili veřeje svých příbytků,
je zachránila před andělem smrti a znamenala
pro ně počátek vykoupení z egyptského otroctví.
Izraelité si pak každoročně při velikonoční
večeři připomínali tuto událost.
Když u řeky Jordánu označil Jan Křtitel Ježíše
Krista za Beránka Božího, vyjádřil tímto to, co
o něm starozákonní beránek svým předobrazem
vypovídá a církev novozákonní vyznává: Jeho
trpělivost v utrpení, bezhříšnost a smírčí
účinnost jeho sebeoběti. Prolití jeho krve a smrt
na kříži, po níž následovalo jeho zmrtvýchvstání,
je počátkem nového údobí dějin, je
vysvobozením z otroctví hříchu, jež se vztahuje
na celý svět.
Protože letos si připomínáme osmisté výročí
narození sv. Anežky Přemyslovny (naroz.
20.1.1211) , nemůžeme nevidět její světecký erb.
Je jím totiž velikonoční Beránek. Jejími ústy mluví
o tom, co i název staroslavné Budče, jež je
srdcem zákolanské osady, v sobě obsahuje: Po
Velkém pátku vždy přichází velikonoční jitro.
Dobro, pravda a spravedlnost nemohou
zahynout, byť by dočasně byly zneuznány,

zbičovány. Anežčin velikonoční beránek mluví o
smíření s Bohem a lidmi mezi sebou navzájem a
připomíná, že bez krve, bez oběti se nic velikého
a trvalého nezrodí. Vybízí k vytváření souladu a
jednoty v okruhu rodinném, občanském a
celosvětovém. Z těch, kdo ho přijmou, vytváří
osobnosti mírotvorné, jež nezapomínají, že mají
odpovědnost za současnou a budoucí podobu
společnosti jejíž jsou částí.
Přeji všem obyvatelům Zákolan pokojné a
radostné prožití velikonočních svátků a ochranu
sv. Anežky České.
P. Jaroslav Ptáček O. Cr.

Slovo starostky
Vážení čtenáři, milí sousedé,
jaro je zde a já věřím, že pro většinu z nás je
to po dlouhé zimě příjemná změna. Pro mě
osobně znásobená tím, že jsem 1. dubna nastoupila jako starostka na plný úvazek a kancelář
ve Strakově akademii vyměnila za práci na
čerstvém vzduchu. Jarní příroda, slunce a první
květy nejsou ale jediným, na co se můžeme v naší
obci těšit. Spolu s TJ Sokol, se Sdružením rodičů
a přátel školy, ale i s dalšími sousedy připravujeme celou řadu zajímavých akcí. Čekají nás
sportovní klání, májové oslavy, hudební vystoupení, ale i duchovní rozjímání na Budči. Výběr
je skutečně široký, a tak si každý může vybrat
podle svého.
A pak nás samozřejmě čekají velikonoční
svátky. Ať už je slavíme jakkoli, měly by nám
připomenout, že jsou to naše tradice, kterým
vděčíme za vzpomínky na dětství, a že našim
dětem máme také co předávat. Zatímco většina
z nás spojuje tyto dny s pomlázkou, barvením
vajec, beránkem či nádivkou, naši předkové,
mnohem více spjatí s přírodou, přikládali
příchodu jara velikou důležitost. Na rozdíl od nás
byli na přírodě opravdu závislí a mnohem více si
vážili její přízně. Nicméně to, že máme veškeré
civilizační výdobytky a žijeme v době neustálého
vědeckého pokroku, by nás nemělo ukolébat.
Jsme stále součástí přírody a měli bychom ji
nejen chránit, ale naučit se jí rozumět. Kdo ví,
kdy ji budeme potřebovat…
Lucie Wittlichová, starostka

Hlaváček jarní

Foto: J. Zajíc
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Výstava TJ Sokol Zákolany

V dnešní přetechnizované době má většina lidí
představu, že podstatou myslivosti je lov zvěře.
Pojem myslivosti je však daleko širší, je životním
stylem, způsobem aktivního odpočinku a
odrazem vztahu člověka k přírodě. Samotný lov
je samozřejmě také nedílnou součástí činnosti
myslivců, nicméně týká se pouze zvěře, jejíž
stavy jsou natolik vysoké, že lov nijak neohrozí.
Naopak, u těchto druhů se lov stává nutností,
mající za důsledek regulaci jejich stavů na
úroveň, která neohrožuje ostatní lidské zájmy ve
volné krajině (zejména lesnictví a zemědělství).
Cílem myslivosti je zejména hospodaření se
zvěří v krajině v souladu s principy trvale
udržitelného rozvoje (udržování rovnovážných
stavů a rovnováhy druhů zvěře).
Význam myslivosti dodává také její
několikasetletá tradice (obsahující mimo jiné
také mysliveckou mluvu a zvyky). Každý si jistě
vzpomene na nějaký lovecký hrad nebo zámek,
na výtvarná, hudební či literární díla s tématikou
myslivosti a zvěře. Myslivost se tak již dávno
stala nedílnou součástí naší kultury.

Letošní 115. výročí založení TJ Sokol Zákolany se
rozhodl její výbor oslavit výstavou, která proběhla
v neděli 6. března 2011 od 14 do 18 hodin na sále
U Libuše. Pestrou činnost jednoty připomnělo
veřejnosti 300 fotografií (z nichž některé byly
originální více jak sto let staré) a několik desítek
exponátů a dobových dokumentů zejména
z ustavení, tělocvičného a spolkového života
místního Sokola na přelomu 19. a 20. století. Vše
doplněné stručným komentářem a popisem nejen
historie, ale i stavu jednoty a jejích aktivit v době
současné. Návštěvníci měli též možnost prohlédnout si prapor Sokola Zákolany, k jehož rozvinutí
dochází jen při významných příležitostech
(naposledy to bylo před 50 lety v březnu 1961),
a také nahlédnout do Pamětní knihy Sokola
Podbudečského a příležitost se do ní zapsat.
Pozvání se uskutečnilo plakátky i osobními 250
pozvánkami do rodin ve všech částech obce
a výstavu zhlédlo potěšitelných více jak 60 osob.
Byli mezi nimi např. starostka Zákolan Lucie
Wittlichová, předseda okresního výboru ČSTV p.
Baroch, starosta Sokolské župy Budečské p. David,
regionální historik Mgr. Oliverius i občané z
okolních obcí. Výstavu chceme ještě zpřístupnit
letos o Budečské pouti - hlavně rodákům ze
Zákolan, kteří o dění u nás projevují zájem i po letech.
Vladimír Černý, člen výboru TJ

O myslivosti

Foto z výstavy

Foto: V.Černý

Výlož zvěře po leči na společném honě

Foto: Archiv BR

O činnosti naší honitby Budeč:
Úkolem naší honitby je společný výkon práva
myslivosti v honitbě v souladu se schváleným
plánem mysliveckého hospodaření. Mezi
základní povinnosti členů patří celoroční péče o
zvěř a její ochrana.
Péče o zvěř zahrnuje především její
pravidelné přikrmování v období strádání (v
našich podmínkách zhruba od září do konce
března). V pozdním jarním a zejména letním
období je vedle údržby a výstavby mysliveckých
zařízení (krmelce, zásypy, posedy) předmětem
naší činnosti také samotný lov zvěře dle plánu
lovu schváleného příslušným orgánem státní
správy pro myslivost. V podzimním období
pokračuje lov srnčí zvěře a probíhá také lov

drobné zvěře (kachna divoká, bažant). Doby lovu
jednotlivých druhů zvěře jsou stanoveny
Zákonem o myslivosti.
V čase okolo vánoc po ukončení lovů na
drobnou zvěř se zpravidla několikrát setkáváme
při lovu černé zvěře - divoké prase.
Odměnou za čas věnovaný myslivosti během
celého roku je vedle dobrého pocitu z času
věnovaného prospěšné věci a vzniku nových
kamarádství také příležitost pozorování života
zvěře v jejím přirozeném prostředí.
Není větší odměny za hodiny strávené na
čekané než možnost sledovat chování zvěře, se
kterou se můžeme v naší honitbě setkat např.
srnčí, divoké prase, zajíc polní, králík divoký,
křeček polní, jezevec lesní, liška obecná, kuna
lesní a skalní, tchoř tmavý, bažant obecný,
kachna divoká, koroptev polní, křepelka polní,
holub hřivnáč, hrdlička divoká a zahradní, sluka
lesní, volavka popelavá, kormorán velký.
Myslivost je časově i finančně náročným
koníčkem, který v poslední době musí čelit
některým negativním společenským faktorům.
Kromě spíše negativního mediálního obrazu (který
je dílem jednání některých nezodpovědných
myslivců čí spíše rádoby myslivců a dílem senzacechtivostí médií) je to stále větší tlak na přírodní
prostředí (např. rozvoj cykloturistiky) spolu s
narůstající dopravou. Stále větší část obyvatel
tráví většinu času spíše duševní než fyzickou
činností a příroda se pak pro ně stává místem
rekreace, při které nechtějí být nijak omezování.
Důsledkem je mezi jiným v poslední době stále
častěji se vyskytující jízda na motorkách,
čtyřkolkách po lesních či polních cestách
(přestože to zákon výslovně zakazuje) a to i do
vzdálenějších částí honitby, kde je zvěř obyčejně
zvyklá nacházet dostatek klidu, což je jedna
z nezbytných podmínek pro její zdárný vývoj.
Dalším příkladem je všudypřítomné volné
pobíhání psů, které jejich majitelé nechávají
zcela mimo svou kontrolu (přestože je to dle platné
právní úpravy zakázáno). Obojí má za následek v
lepším případě zhoršování kondice a celkového
zdravotního stavu zvěře, v horším případě až
úhyn zvěře (stržení volně pobíhajícím psem či
úhyn v důsledku onemocnění zápalem plic). Také
touto cestou bychom tedy rádi upozornili na
neukázněné chování některých občanů, kteří si
důsledků svého počínání často nejsou plně
vědomi. Prosíme o dodržování zejména v čase
hnízdění, kladení mláďat (v době od dubna do
července) a zimním období.
Jan Kolečník

Dětský karneval

Tak, jako v minulých letech, i letos budeme pořádat májovou veselici. Dovoluji si Vás na ni jménem
organizátorů pozvat. Letos připravujeme opět něco nového a pár změn. Nebudeme dopředu prozrazovat
o co jde, ale již nyní Vám můžu říci, že tombola bude o něco bohatší než vloni a ceny budou na vesnickou
veselici neobvyklé. Zároveň připravujeme vylepšený a spravedlivější způsob prodeje tombolenek. Pokud
by jste i vy chtěli přispět nějakou byť i malou věcnou cenou do tomboly, budeme rádi. Své dary můžete od
1. 5. přinášet na OU. Jediné co si tedy jen zbývá přát je, aby nám tak jako v minulosti přálo počasí Jiří Šup

Obecní úřad Zákolany
Vás srdečně zve na slavnostní otevření
nově vybudovaného parku v Zákolanech, které se koná
v neděli, 12. června 2011 ve 14:00 hodin
za hudebního doprovodu skupiny Šlapeto
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V sobotu 12. února se sešly zákolanské děti v sále restaurace U Libuše, aby tam společně prožily
odpoledne plné tance, hudby a zábavy. Akci stejně jako v minulých letech pořádala kulturní komise OU
Zákolany a děti i jejich doprovod z ní odcházely rozesmáté a plné zážitků z aktivně stráveného času.
Kristina Langerová

Velikonoční nádivka dle paní Kamenické
Potřebujeme:
1 kg vařeného uzeného (nebo na půl s vařeným vepřovým)
12 rohlíků na kostčiky
12 vajec
hrst kopřiv
pažitku
Postup:
Ještě teplé maso nasekáme na kousky. Rohlíky nakrájíme na kostičky a ty potom zalijeme vývarem
po uzeném mase. Přidáme vejce, hrst nasekaných mladých kopřiv a pažitku. Vše dohromady
zamícháme a dáme na sádlem vymazaný pekáč. Pečeme v troubě. Dobrou chuť!

Zprávičky z naší školky a školy
Pod Budčí - leden až březen 2011
V neděli 9. 1. 2011 společně školka i škola zahájila nový kalendářní rok 2011 na chatě Ťapka
v Krkonoších na škole v přírodě. Na programu
bylo především bobování, stavby ze sněhu
a výpravy do okolí. Večer jsme s dětmi pořádali
„černé hodinky“, tedy čtení při svíčkách, jako za
starých časů. Nechyběla ani honba za pokladem s
plněním různých úkolů. Poslední večer dětem
zpříjemnil veselý karneval s vlastnoručně
vyrobenými maskami.
V lednu v základní škole proběhla důležitá
událost – zápis do 1. ročníku. V pátek 28. ledna
přišlo k zápisu celkem 14 dětí, z toho 4 žádali
o odklad povinné školní docházky. Do první třídy
tedy v příštím školním roce nastoupí 7 prvňáčků
na denní vzdělávání a další 3 prvňáčci byli
zapsáni na individuální vzdělávání podle § 41
školského zákona.
V pátek 18. února jsem pozvali všechny
maminky i tatínky s dětmi i přátele školy na
masopustní průvod od školy a posléze na veselé
dovádění v tělocvičně školy. Obešli jsme v maskách alespoň část Zákolan směrem ke Kolči a na
několika stanovištích jsme společně zazpívali
veselé písničky. V tělocvičně se pak za
doprovodu veselé hudby mohli dospělí před
jarními prázdninami pobavit společně s dětmi

Škola a školka na horách

tancem, občerstvit se přinesenými dobrůtkami,
nebo si pro radost navléknout náhrdelník
z korálků.
9. března proběhl zápis do mateřské školy, na
kterém se sešlo 32 žádostí o zařazení dítěte.
Z tohoto počtu však vzhledem ke kapacitě školky
lze vyhovět pouze šesti žádostem. Do školky bude
tedy v září zařazeno 6 dětí s trvalým bydlištěm
v Zákolanech.
Na všechny nové děti ve školce i ve škole se již
těšíme :-)
Během jarních prázdnin se nám ve spolupráci
s jedním z ochotných rodičů podařilo zpracovat
projekt financovaný z fondů Evropské unie, známý
jako EU peníze školám. V tomto týdnu jsme obdrželi
informaci, že náš projekt Škola bez stresu úspěšně
prošel procesem hodnocení a byl schválen Vrchním
ředitelem sekce operačních programů EU. Podařilo
se tak získat finanční prostředky na rozvoj znalostí,
schopností a dovedností žáků a pedagogických
pracovníků ZŠ v několika prioritních oblastech: cizí
jazyky, matematika, ICT, čtenářská a informační
gramotnost.
O dalších akcích budeme informovat
prostřednictvím www.zszakolany.cz a nástěnky
naproti poště.
Hana Hlinková

Foto: H. Hlinková

Lékárna v zahrádce
V dnešním okénku lékaře se budeme věnovat
bylinkám, které v sobě spojují potěšení zrakové i
čichové s užitkem v kuchyni či při léčbě různých
strastí. Většinou se jedná o nenáročné rostliny,
které zvládne pěstovat i úplný zahradnický amatér,
za kterého se považuji já. O to větší pocit
uspokojení se dostaví při použití vypěstovaných
bylinek, protože vlastní produkce předčí kupované
několikanásobně.
Prvním úkolem je vybrat vhodné místo. Většině
se dobře daří na místě slunném, ale chráněném, s
neutrální až zásaditou půdou a dobrou drenáží.
Možno založit samostatný bylinkový záhonek, který
je vhodný pro mohutnější vytrvalé rostliny / šalvěj,
rozmarýn, máta /, kuchyňské bylinky /petržel,
kerblík, kopr, pažitka/ možno pěstovat se
zeleninou, mnohé bylinky rostou dobře v nádobách
ať už je to skupina květináčů,dekorativní korýtko či
jiné větší nádoby, které již pozbyly původní funkci.
Výhodou těchto mobilních stanovišť je možnost
umístit je v blízkosti dveří, což ve spěchu přípravy
nedělního oběda oceníte.
Dalším krokem je výběr bylinek. Pokud nechcete
zůstat u osvědčené trojkombinace pažitka, petržel,
máta, doporučuji prolistovat některé publikace či
internetové stránky. Správná domácí bylinková
lékárna má dle Encyklopedie domácího bylinkářství
obsahovat 15 bylin: Heřmánek - působí hojivě,
protizánětlivě a při vnitřním podání hojí nejen šrámy
na těle, ale i na duši. Osvědčil se ve stavech lítosti po
zklamání, Šalvěj - výborná bylina pro přípravu
kloktadla. Řebříček - umí stavět krvácení, tlumí
záněty, působí též proti křečovitým bolestem.
Třezalka - harmonizuje trávení, příznivě ovlivňuje
psychiku. Řepík - představuje vynikající hojivou
bylinu podporující jaterní a žlučníkové funkce.
Jitrocel - hojí rány, včetně žaludečních vředů,
podporuje vykašlávání. Květ měsíčku - zlepšuje stav
a pružnost cév, hojí rány, podporuje funkci žlučníku
a jater. Hloh- (květ, list a částečně i hložinky)
podporuje práci srdečního svalu, snižuje chorobně
zvýšený krevní tlak, působí jako antisklerotikum.
Nejvhodnější lékovou formou však je tinktura.
Kopřiva - čistí krev, zlepšuje látkovou výměnu,

působí velmi univerzálně, pomáhá při kožních
chorobách. Pampeliška (používá se nejčastěji kořen
s natí) je nejlepší tuzemskou jaterní" bylinou, vhodná
je též v revmatologii a v urologii, kde působí jednak
vylučování případného písku, jednak narušování
soudržnosti močových konkrementů (kaménků).
Pelyněk Černobýl - reguluje trávení a můžeme ho
podávat k tučným jídlům i jako koření. Zlepšuje chuť
k jídlu, příznivě ovlivňuje nemoci dýchacích cest a
tlumí kolikovité bolesti břicha. Formou nožních
koupelí osvěžuje unavené a namožené nohy. Kořen
kozlíku - uklidňuje a podporuje psychickou
regeneraci. Do domácích lékárniček nachází cestu
nejčastěji formou baldriánových kapek (tinctura
valerianae), které lze získat v každé lékárně.
Meduňka - velmi univerzální bylina - uklidňuje,
pomůže při nesavosti, úzkosti, zlepšuje náladu,
podporuje látkovou výměnu. Dobromysl - podporuje
močení, zejména při prostatických obtížích a léčí
kašel a zanícené průdušky. Vřes - květ, případně i nať
vřesu tvoří velmi univerzální drogy s působením
uklidňujícím, krev čistícím, močopudným, bolest
tlumícím a posilujícím.
Ze seznamu je zřejmé, že ne vše nutno a možno
pěstovat na vlastní zahrádce. Jistě také mnohé z vás
napadnou jiné osvědčené bylinky,které na vašem
záhonku nemohou chybět. Doporučuji si vybrat
bylinky dle předpokládané potřeby. Např. trápí mě
nespavost, vyzkouším meduňku, mám potíže
s paradentosou, ke zlepšení hygieny dutiny ústní
bude výborná šalvěj…
Posledním důležitým jarním krokem je získání
rostlinek. Většina bylinek / letničky, dvouletky/ se
snadno pěstuje ze semen. Vyséváme do nádob či
pařníčků, kde je necháme, dokud nejsou dost velké
na otužování a vysázení ven. Pro méně zdatné
pěstitele možno v obchodech či u zkušenějších
pěstitelů získat již vzrostlejší rostliny. Tímto předem
děkuji svému sousedovi J. M. za opětovné jarní
zásobování, přezimovala mi zřejmě jen šalvěj…
Přeji vám do následujících dní hodně sluníčka
a úspěchů nejenom pěstitelských.

Velikonoční zvyky
Nejvýznamnějším úsekem jarního kalendářního
cyklu je bezesporu velikonoční čas. Spadá do
doby jarní rovnodennosti, kdy se obnovuje
vegetační cyklus přírody a začíná jaro. Zároveň
je nejvýznamnějším svátkem křesťanským,
kterým si křesťané připomínají umučení a
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V tomto období se
tedy odedávna spojují zvyky pradávné přírodní
magie s úkony křesťanské liturgie.
Od popeleční středy k pašijovému týdnu
Masopustní radovánky a veselí končilo v úterý
před tzv. Popeleční středou. Pak začalo období
čtyřicetidenního půstu, který trval až do Božího
hodu velikonočního. První den postu dělá kněz
věřícím na čelo křížek popelem z ratolesti
svěcené o Květné neděli minulého roku a obřad
doprovází slovy „pamatuj že jsi prach a v prach
se obrátíš“. Do období od tohoto dne do počátku
pašijového týdne se situují ty zvyky, které nemají
přímou souvislost s křesťanským náboženstvím.
Je to vidět již z lidových názvů postních nedělí, z
nichž jsou dnes známé již jen některé a již jen
málokdo ví pořadí v kterém jdou za sebou. V
jejich názvech jsou připomenuty zvyky, které se v
tu dobu konaly. Například první postní neděle se
nazývala Pučálka podle postního jídla pučálky,
který se dělal z namočeného a usmaženého
hrachu. Na Berounsku, Hořovicku a Křivoklátsku
se nazývala Liščí. Hospodyně pekly o této neděli
preclíky, zavěšovaly je na vrbové proutky a ty
pak věšely na stromy v zahradě. Děti věřily, že
jim preclíky naděluje liška. I název druhé postní
neděle Pražná pochází od starodávného postního pokrmu pražma, upraveného z upražených
obilných zrn. Nyní si pokrmy podobné pučálce a
pražmě připravuje mnoho lidí v jarním období v
rámci zdravotních očistných půstů. O třetí neděli
Kýchavné se věřilo, že kolikrát člověk kýchne,
tolik roků bude živ. Z názvu čtvrté neděle
Družebná je zřetelné, že se zejména mládež
mohla sejít na návsi a společně se poveselit. Mezi
nejvýznamnější postní neděle patří neděle pátá
Smrtná. Zvyk vynášení smrti, Moreny, Mařeny či
Smrtholky – figuríny symbolizující zimu a smrt,
ve středověku zakazovaný církví pro svůj
pohanský původ, se dochoval až do poloviny
20.století, většinou již jako záležitost dětí a
mládeže. V dnešní době se na mnoha místech
např. v různých částech Prahy a jejím okolí tento
zvyk obnovuje u menších dětí, prostřednictvím
učitelů v mateřských a základních školách.
Podobně se takto obnovuje v některých krajích
zvyk čištění studánek. Zpět do vsi se děvčata
vracela s tzv. lítem, lítečkem, létečkem – symbolem
života a jara, zeleným stromečkem ozdobeným
pentlemi a figurkou ženy nebo miminka.
Poslední postní nedělí Květnou se otevírá
pašijový týden. Dodnes světí věřícím kněz v
kostele jarní větévky na připomínku slavného
vjezdu Krista do Jeruzaléma, kde byl uvítán
zelenými palmovými ratolestmi. Po celý rok je
pak součástí výzdoby světnice. Dříve se
zastrkával za svaté obrázky a kříže, aby chránily
dům před požárem. Někde se posvěcené ratolesti
zapichovaly o Velkém pátku do polí, pro zdar
úrody, kočičky se polykaly s medem proti bolení
v krku. Všechny tyto úkony jasně svědčí
o propojení pradávných pohanských pověr
spojených s jarní přírodou a křesťanské víry.
Pašijový týden
Poslední týden před velikonocemi zvaný
pašijový byl prožíván s obřady vázanými na
motivy evangelia. Svědčí o tom již názvy
jednotlivých dnů jako Škaredá středa, někde
zvaná sazometná. podle lidové víry se ten den
Jidáš škaredil na Krista. Sazometná proto, že se
prováděl jarní úklid a vymetaly se komíny. Na
Zelený čtvrtek se nejvíce připomíná zrada Jidáše,
pojídá se pečivo s medem pojmenované jidáše
nebo jidášky. Jidáše se pečou v mnoha
domácnostech dodnes, mají tvar stočeného
provazu, na památku provazu na kterém se Jidáš

oběsil. Nedodržuje se však již striktně čtvrtek,
pečení se posouvá na jeden ze dnů volna.
Zvony odletí do Říma a chlapci chodí po vesnici
s řehtačkami. Dnes se většinou řehtáním
doprovází pondělní koledování. Nejvýznamnějším
dnem pašijového týdne je Velký pátek, den
přísného půstu „,smutku nad Kristovou smrtí“.
Velkému pátku se přisuzovala moc otvírání
pokladů země a víra v oživující moc pramenité
vody. Odtud pochází velmi rozšířený zvyk
omývání pramenitou vodou před východem
slunce. To vše pro zdraví a krásu. O třetí hodině
odpoledne
chlapci
klepali
klepačkami
oznamujíce Kristovu smrt, věřící se modlili, ustala veškerá práce. V tento den se nesmělo pít
mléko, nejedla se vejce, pokrmy se nemastily,
také bylo zakázáno kouřit a šňupat tabák. Na
Moravě a ve východních Čechách pálí dodnes
chlapci slaměnou figuru tzv. Jidáše. O Bílé sobotě
se na slavnosti Vzkříšení světí v kostele svíčky
jako symbol nového světla a otvírají se tak
vlastní svátky – velikonoční hody. O neděli
velikonoční na Boží hod se v kostele světily
pokrmy a mohl skončit velký půst. V tento den se
obcházela pole, někde se do rohů polí
zapichovali křížky a pronášeli se modlitby za
dobrou úrodu. Chlapci si připravovali pomlázky a
děvčata vajíčka.
Velikonoční zvyky dnes
K důstojnému průběhu vlastních Velikonoc, to
je sobota, neděle a pondělí velikonoční, na které
se vlastně zredukovaly současné svátky, patří
celá řada úkonů. Je to především tzv. jarní velikonoční úklid a příprava tradičních pokrmů.
K hlavním druhům obřadního pečiva v Čechách
patří dodnes tzv. bochánky neboli mazance z
kynutého těsta, nahoře s křížkem. Těsto na
mazanec se dělá kynuté s velkým množstvím
tuku a vajec, s rozinkami a mandlemi. Dalším z
oblíbených pečiv je beránek z piškotového nebo
litého těsta, pečený v kameninové, nebo železné
formě. Někdy se polévá čokoládovou nebo citrónovou bílou polevou. Beránek symbolizující
beránka božího - Krista, ozdobený červenou nebo
zelenou mašličkou se spolu s mazancem dává na
svátečně prostřený stul, většinou na ubrus s
jarními a velikonočními motivy. V některý ze tří
dnů svátků se v mnohých domácnostech v
Čechách peče tzv. velikonoční nádivka, dříve
zvaná hlavnička. Na její přípravu se používá
vepřové a uzené maso, vejce, rohlíky, mladé
kopřivy a jiné mladé bylinky. Nádivka se upeče v
troubě a podává se teplá i studená. Dodnes se
dodržuje, a je v širokém povědomí, že na
velikonoce má mít každý něco nového na sebe,
„aby ho nepokakal beránek”.
A samozřejmě pondělní velikonoční koleda –
pomlázka, jíž předchází pletení pomlázky a
malování vajec. Dodnes umí v Čechách mnoho
mládenců i mužů plést pomlázky nejčastěji z
osmi proutku vrby nebo jívy. Podle tradice
přechází jarní míza z proutků na ženu, které za
toto „pomlazení“ dávají darem malovaná vajíčka.
Barvení vajec a jejich obřadní používání a
pojídání má velmi starý původ v lidské představě
o vejci jako symbolu života a růstu. Vejce se
vkládala do polí k zabezpečení dobré úrody,
přidávala se do základů nového domu atd.
Barvením a zdobením se sledovalo zvýšení
magické síly vejce. Časem se zapomněl a vytratil
smysl původních znaků a měnila se i barevnost a
výzdoba kraslic. Původní barva kraslic červenákrásná, odtud i její název, symbolizovala život,
lásku a krev. V lidového podání se červená barva
kraslic vysvětluje jako symbol prolité krve
Kristovy. K ní se postupně přidaly další dvě
nejpoužívanější barvy žlutá a zelená.
Přestože se řada zvyklostí ze současného
života vytratila, zůstávají Velikonoce jedním
z nejoblíbenější svátků v roce.
PhDr. Danuše Sedláková
Národopisné muzeum v Praze
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Obecní info
Kriminalita

Nejlepší čtenář roku

V posledních dvou měsících výrazně stoupl počet krádeží na
území Otvovic a Zákolan. Jedná se především o krádeže v
nočních hodinách, kdy zloděj či zloději drze vlezou do
nemovitosti i za přítomnosti majitelů, kteří spí. Dále vykrádají v
nočních hodinách auta a to i na dvorech a za oplocením. Ve
středu 23.3., v dopoledních hodinách, dokonce došlo k napadení
a okradení staršího člověka na Budči! Policie ČR intenzivně pátrá
po pachateli a za každou informaci o něm bude vděčná. Jestliže
máte jakékoliv informace, které by vedly k dopadení pachatele,
volejte policii Švermov na tel. číslo 312 273 356. V žádném
případě se nepokoušejte zloděje sami chytit, v případě, že budete
svědky krádeže ihned volejte policii ČR na tísňovou linku 158.

Dne 28. března 2011 se v naší knihovně vyhlašovali nejlepší
čtenáři roku 2010. První místo obsadila paní Jitka Gálová, druhé
místo paní Jindra Zmrzlíková a třetí místo paní Jaroslava
Šarochová. Výherkyním byly předány ceny za účasti starostky obce
paní Lucie Wittlichové a místostarosty pana Vladimíra Dobeše.
Poděkování
Obecní zastupitelstvo děkuje manželům Štorchovým za knižní
dar do obecní knihovny.
Dětské hřiště v Trněném Újezdu
Obec získala dotaci z programu LEADER Přemyslovské střední
Čechy ve výší 113.760 Kč. Celkové náklady na hřiště jsou
plánovány ve výší 158.000 Kč, tj. z rozpočtu obce bude hrazeno
44.240 Kč.

Kamerový systém
Za účelem zvýšení bezpečnosti a ochrany obecního majetku byl
do prostranství parku v Zákolanech nainstalován kamerový systém. Monitorován bude altán a centrální část parku.

KALENDÁŘ AKCÍ
Vyhodnocení anket
Žádost Jany Holíkové výstavbu haly
Na základě jednání obecního zastupitelstva dne 20. 1. 2011 byl
obyvatelům obce Kováry a těm, kteří bydlí u silnice k viaduktu
směrem k Zákolanům rozeslán dotazník s žádostí o vyjádření:
1) k záměru Jany Holíkové postavit na pozemku č. 9 k.ú. Kováry
dočasnou stavbu jezdecké haly,
2) zda mají zájem o vybudování chodníků podél silnice
Celkem bylo rozdáno 70 dotazníků. Vyplněných se jich na OÚ
vrátilo 36.
Výsledek ankety k výstavbě dočasné jezdecké haly:
ANO (souhlas se stavbou haly) 15
NE (proti stavbě haly) 13
Je mi to jedno 8
Výsledek ankety k výstavbě chodníků při hlavní silnici v
Kovárech až k viaduktu na Zákolany:
ANO (souhlas s výstavbou chodníků) 10
NE (proti výstavbě chodníků) 24
Je mi to jedno 2
Kontejnery na bioodpad
Druhým dotazníkem tentokrát již pro všechny občany obce bylo,
zda mají zájem o svoz bioodpadu.
Na obec se vrátilo 5 vyplněných dotazníků, tzn., že pouze 5 osob
by mělo zájem o svoz bioodpadu. Podmínka firmy Regios je
minimálně 10 osob.

Obnova cest od Dřetovického viaduktu
Technické služby využily zimní období k obnově dvou cest pro
pěší. Cesty byly obnoveny v souladu s územním plánem obce a
jejich obnova spočívala ve vysekání křoví a trávy, které bránily
průchodu.
Pokud podejdete viadukt směrem od Kovár na Dřetovice,
vpravo podél trati je obnovena původní cesta na Budeč. Vede
nejprve podél trati a pak podél pole a lesem kde se napojuje na
zatáčku kovárské cesty na Budeč. V posledních letech se na
Budeč z tohoto směru od Okořského údolí chodilo po široké
cestě, která vznikla při výstavbě vodovodu a po které vede i
červená turistická značka. Tuto prašnou cestu chceme v souladu
s územním plánem ponechat jako cestu pro traktory a stezku pro
koně a pěším nabídnout původní cestu, ze které jsou hezké
výhledy na Kovárské stráně i na údolí Kovár. Obnova cesty byla
v územním plánu schválena v souladu s oddělováním cest pro
pěší a koňských stezek.
Další důležitou novinkou je obnovení stezky pro pěší mezi
Dřetovickým viaduktem a Kováry, které se v době uzávěrky tohoto
čísla Budečských rozhledů dokončovalo. Pěšina začíná před
viaduktem a prochází nejprve starým úvozem a pak podél pole.
Cestička se dále zanořuje do malebných zákoutí údolní nivy
a v Kovárech vyúsťuje před železničním přejezdem u cesty na
Budeč. Tato pěšina je důležitá proto, že navazuje na cestu Pod Sady
a umožňuje pěším dostat se ze Zákolan a z Kovár směrem na Okoř,
Libochovičky i na Dřetovice mimo silnici a bez zbytečných
převýšení. Podobně jako na cestě Pod Sady bude i na této stezce
umístěna zábrana pro vjezd motorek a jezdců na koních.

Dne 21. února zemřela paní Irena Egerová, která se dlouhodobě
angažovala v práci pro naši obec, stejně jako její manžel, bývalý
předseda TJ Sokol Zákolany. Paní Irena Egerová pracovala v
osvětové besedě a byla předsedkyní Svazu žen. I ti mladší si jí budou
pamatovat, jak se stará o zeleň na Budči, na jejímž úpatí dlouhá léta
žila ve svém domku, anebo jak pečuje o zákolanský park, na který
shlížela ze své zahrady. Paní Irena Egerová zůstává v našich
vzpomínkách. Foto: rodinný archiv

Velikonoční vázání dekorací
Tělocvična školy

18. - 23.4.

Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov
ZŠ Pod Budčí

23.4. od 17:00

TJ Sokol Zákolany - SK Slatina
Fotbalové hřiště Zákolany

30.4. od 17:00

TJ Sokol Zákolany - Sokol Tuřany B
Fotbalové hřiště Zákolany

30.4. od 10:30

Mše svatá
Budečská rotunda

30.4. od 9:00

Hobby drezurní a parkurové závody
Kováry

1.5. od 17:00

Mařákova škola v roce 2011
Pianka Zákolany

1.5. od 19:00

Koncert DekadentFabrik
Pianka Zákolany

2.5. od 20:00

Beseda o Ugandě
ZŠ Pod Budčí

14.5. od 17:00

TJ Sokol Zákolany - Sokol Neuměřice
Fotbalové hřiště Zákolany

14.5. od 9:00

Nohejbalový turnaj
Malé hřiště

18.5. od 17:00

TJ Sokol Zákolany - SK Zlonice
Fotbalové hřiště Zákolany

21.5. od 17:00

Májová veselice
Zahrada u Libuše

27.5. od 20:00

Noc kostelů
Budečská rotunda

28.5. od 17:00

TJ Sokol Zákolany - SK Blevice
Fotbalové hřiště Zákolany

28.5. od 10:30

Mše svatá
Budečská rotunda

28.5. od 9:00

Hobby drezurní a parkurové závody
Kováry

29.5. od 12:30

Dětský den
Podholí

1.6. od 16:00

Dětský den
Budeč

4. - 5.6. od 10:00

Volejbalový turnaj
Malé hřiště

11.6. od 17:00

TJ Sokol Zákolany - SK Vrbičany
Fotbalové hřiště Zákolany

12.6. od 14:00

Slavnostní otevření parku v Zákolanech
Centrum obce

18.6. od 9:00

Hobby drezurní a parkurové závody
Kováry

Revitalizace centra obce a úprava cesty Pod Sady
V době uzávěrky tohoto čísla Budečských rozhledů probíhalo
dokončování projektů na úpravu parku v centru obce a nové
cesty mezi Zákolany a Kováry. Nový park je v podstatě
dokončen, osázen stromy a keři. U altánu vedle soutoku potoků
bude příjemné posezení, čekáme ještě, až budou dokončeny
poslední úpravy povrchů a hlavně až se park v rychle
nastupujícím jaru zazelená. Před slavnostním otevřením parku
bude do kovových rámů pod altánem doplněno ještě šest
informačních tabulí o Budči a jejím okolí i o naší obci. Cesta Pod
Sady je rovněž funkční a probíhají na ní dokončovací práce.
Slavnostní otevření obou staveb proběhne sice až v červnu ale
počínaje dubnem, jakmile budou stavby předány, je budou moci
začít plně využívat jak naši občané, tak i návštěvníci obce.
Podrobnější informace o obou projektech přineseme v příštím
čísle Budečských rozhledů.

Dokončování žlabu na nové cestě Pod Sady v úseku nad splavem. Na snímku
jsou zleva zástupci dodavatelské firmy Herkul pan Petržílek a pan Liška, technický dozor investora zastupuje ing. Dosoudil Foto: V. Dobeš

Silnice na Blevice
Již po třetí jsme z programu LEADER Přemyslovské střední
Čechy žádali o dotaci na opravu silnice na Blevice. Jedná se o
dlouhodobě palčivý problém, na jehož řešení nemá obec vlastní
prostředky. Bohužel ani letos nám dotace nebyla přidělena.

Kontakt na kominíky
V níže uvedené tabulce je seznam kominíků, kteří nabízejí
revize, kontroly a čištění spalinových cest dle nařízení vlády
91/2010 Sb. a ČSN 734201. Kominické práce si, prosím,
objednávejte přímo u Vámi vybraného kominíka.

Název firmy

Obnovená cesta z Kovár na Okoř

12.4. 16:00 - 19:00

Telefon

Adresa

Cena za
jeden
průduch

Cena za druhý
a každý další
průduch

Kominictví
Jan Pecka

603 846 334

Otvovice 104
Otvovice

400 Kč

100 Kč

Kominictví
KROS s.r.o.

315 725 558

Tyršova 535
Kralupy n. Vltavou

500 Kč

200 Kč

Ing. Vladimír
Jirout

603 434 320

U Vysočanského
pivovaru 425/20
Praha 9

400 Kč

druhý 300 Kč
třetí 200 Kč
čtvrtý 100 Kč

Kominictví
Džbánek

603 438 414

Ke Křížku 392
Doksy u Kladna

800 Kč

600 Kč

25. - 26.6. od 10:00 Petro-pavlovská pouť
Zákolanské náměstí
2.7. od 10:30

Mše svatá
Budečská rotunda

23.7. od 9:00

Hobby drezurní a parkurové závody
Kováry

Foto: V. Dobeš
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