Z O BEC NÍ H O Ú ŘA D U
SOCHA ANTONÍNA ZÁPOTOCKÉHO
V ZÁKOLANECH
Obec Zákolany je v povědomí široké veřejnosti spojována s nejstarší stojící stavbou – rotundou sv. Petra
a Pavla na Budči, ale též se sochou komunistického
prezidenta Antonína Zápotockého (19. prosince 1884
Zákolany – 13. listopadu 1957 Praha), která zaujímá
významné místo v centru obce. V nedávné době byla
tato skutečnost několikrát předmětem kritiky za strany médií a zároveň probíhá diskuse mezi obyvateli, jaké
místo zaujímá socha předního reprezentanta komunistického režimu dnes ve veřejném prostoru naší obce.
Protože se jedná o téma, které se nedotýká pouze
obyvatel obce Zákolany, ale lze jej považovat za celospolečenskou reflexi naší minulosti a vyrovnání se s jejími
negativními jevy, rozhodli jsme se pozvat přední české historiky, politology, ale i další osobnosti, abychom
společně mohli diskutovat jak o životních osudech
zákolanského rodáka a československého prezidenta,
tak o historickém kontextu doby, v níž Zápotocký působil. Cílem setkání je poskytnout těm, kdo mají zájem, informace, na základě kterých mohou přemýšlet
o historii, ale i o současném životě své obce.
Našimi hosty budou Mgr. Ondřej Matějka (Ústav pro
studium totalitních režimů), PhDr. Jakub Rákosník,
Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), PhDr.
Josef Tomeš, Ph.D. (Masarykův Ústav AV ČR), Mgr.
Otto M. Urban, Ph.D. (Akademie výtvarných umění).
Součástí odpoledne bude promítání historických filmů
ze sbírek Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně
a dokumentu režiséra Davida Vondráčka, který se našeho setkání také zúčastní. Moderování diskuse se ujal
novinář a publicista Vladimír Kučera, kterého někteří
z vás mohou znát z televizního pořadu Historie.cs.
Rádi bychom pozvali touto cestou pamětníky, sousedy a všechny, komu není lhostejná
naše minulost, a kdo vnímají, že problematická
témata nás mohou spojovat – a ne rozdělovat.
Setkání se koná v sobotu 14. listopadu 2015 od
14 hodin v Restauraci U Libuše.

HR OBNIC KÝ D OMEK NA BUD Č I
Zajisté si řada z vás, kdo navštěvujete Budeč, všimla
postupné proměny kamenné zříceniny domku, v němž
žili přibližně od poloviny 19. století správcové hřbitova.
Poslední hrobník, který zde spolu se svou ženou vychovával devět dcer, opustil skromné obydlí před mnoha
desítkami let, dům zůstal ponechán svému osudu a povětrnostní podmínky a vandalismus způsobily záhy jeho
postupnou devastaci.

Letošního srpna jsme ve spolupráci se společností „Piana na ulici“ instalovali v parku šachovnici s figurkami. Chtěli bychom tak inspirovali
sousedy a návštěvníky Zákolan nejen ke hře, ale
především k příjemnému a smysluplnému trávení volného času v centru obce. Rádi bychom, aby
se lidé mohli potkávat a seznamovat a náš park
byl plný života. Protože lze předpokládat, že se
figurky časem poztrácejí, prosím všechny, kdo
mají nějaký nápad, aby vyrobili nové. Mohou
být z moduritu, kamene nebo ze dřeva – případně kdo máte doma staré a nepoužívané, přineste
je prosím na Obecní úřad.
A trénujte, plánujeme šachový turnaj!

TRŇÁCKÝ OSTROSTŘELEC

Dne 13. září proběhl na střelnici v Trněném Újezdu
druhý ročník závodu ve střelbě. Závodu rychlostřelby
a střelby na 50 metrů se účastnilo celkem 20 mužů a žen
všech věkových kategorií. Na stupních vítězů stáli převážně členové rodiny Bláhových, a to i přes to, že hlavní
organizátor Petr Bláha se neúčastnil. Ceny si ale odnesl
každý a především si to všichni náramně užili.

KA LE NDÁ Ř A KCÍ

 VÝ R OČ Í 
Dne 30. srpna by se dožil můj manžel
Miroslav Slanina 70 let. Kdo jste ho
znali, prosím vzpomeňte s námi.
Anna Slaninová s rodinou.



20:00 Piánka Dalibor

Tělocvična ve škole

27.9.

23.10.

30.11.

BAREVNÝ DEN / WORKSHOP PRO DĚTI

DOKINO: DANIELŮV SVĚT

ve škole

14:00 Piánka Dalibor

NOC DUCHŮ A DUŠIČEK, LAMPIONOVÝ PRŮVOD

28.9.

23.10.

11. SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

KONCERT TOP DREAM COMPANY

Budeč 10:00-17:00 koncert 18:00

20:00 Piánka Dalibor

1.10.

26.-30.10. ŠKOLNÍ PODZIMNÍ PRÁZDNINY
31.10. VÝSTAVA JUNGLE/PETRA TŮMOVÁ

DEN PRO MOU BABIČKU A MÉHO DĚDEČKA

16:30 Tělocvična ve škole
TVOŘIVÁ DÍLNA: POTISK LÁTKOVÝCH TAŠEK

16:30 Klubovna na Obecním úřadě

18:00 Piánka Dalibor

26.11.

ADVENTNÍ VÁZÁNÍ

TVOŘIVÁ DÍLNA: VÁZÁNÍ GIRLANDY NA MIKULÁŠSKOU

16:30 Klubovna na Obecním úřadě

PROSINEC
4.12.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

16:00 U Libuše

7.12.

9.10. AUTORSKÝ VEČER - JAZZ, BLUES, SWING, FOLK

TVOŘIVÁ DÍLNA: ODLÉVÁNÍ SVÍČEK

20:00 Piánka Dalibor

L ISTOPA D

16:30 Klubovna na Obecním úřadě

13.10.

1.11.

Tělocvična ve škole

KAREL PAZDERKA & BAND, JAN LONEK & FURNITURES

BAZÁREK OBLEČENÍ

14:00 na Budči

9.12.

BAZÁREK HRAČEK

Tělocvična ve škole

DUŠIČKY - K.S.AMERLING A PROCHÁZKA PO HŘBITOVĚ

15.10.

12.12.

2.11.

Zákolany - Budeč - Kováry

MOTÝLÍ DIVADELNÍ SPOLEČNOST: MOTÝLOVÉ

TVOŘIVÁ DÍLNA: ODLÉVÁNÍ Z MÝDLA

3. ŠPACÍR - ZIMNÍ PUTOVNÍ JARMARK

20:00 Piánka Dalibor

16:30 Klubovna na Obecním úřadě

17.10.
19.10.

18.12.

BRIGÁDA V TÁBOŘIŠTI PODHOLÍ

14.11.

16:30 Tělocvična ve škole

TVOŘIVÁ DÍLNA: KVĚTINY Z VLNY

SOCHA ANTONÍNA ZÁPOTOCKÉHO V ZÁKOLANECH

21.12.

14:00 U Libuše

16:30 Klubovna na Obecním úřadě

16:30 Klubovna na Obecním úřadě
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V rámci pozemkových úprav byl v roce 2014 pozemek
spolu se zříceninou převeden do vlastnictví naší obce,
a my tak konečně máme možnost domek opravit a najít mu vhodné využití. V průběhu letošního roku jsme
zahájili první práce, jejichž cílem je zajistit stavbu před
úplným rozpadem a upravit domek tak, aby sloužil jako
sezónní zázemí pro pořádání oslav, jarmarků apod. S pomocí technických služeb byla odvezena suť a zbytky stavebního materiálu, který plnil vnitřek domu. Pan Míla Tichota vyrovnal podlahu ze starých cihel a Pompo z Kovár
(Miroslav Luksík) citlivě opravil zřícené klenby. Abychom
mohli domek již v tomto provizorním stadiu využít a zároveň mohly být v budoucnu zahájeny náročnější opravy,
byl do domku obnoven přívod elektrické energie.
Naším cílem je vybudovat novou střechu, zajistit otvory
okenicemi a přivést pitnou vodu. V současné době připravujeme spolu s Romanem Schwetzem a architektkou
Barborou Špačkovou studii a probíhají jednání s památkovým a stavebním odborem města Kladna, abychom
získali potřebná povolení. V příštím roce bychom chtěli
požádat o dotace a zahájit rekonstrukci. Výsledkem bude
zázemí pro kulturní a společenské akce a pro sezónní
občerstvení a odpočinek návštěvníků Budče.

22.10.

budeské
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Baráčníci - naše tetičky a sousedé

KŘE ST KNI HY
Sládečkovo vlastivědné muzeum
v Kladně p. o., Římskokatolická
farnost Roztoky u Prahy a obec Zákolany uspořádaly dne 20. června
2015 v rotundě sv. Petra a Pavla
na Budči prezentaci knihy Střední
Čechy, kolébka národních patronů.
Knize na cestu k čtenářům požehnal
J. E. Miloslav kardinál Vlk. Zájemci si mohou knihu zakoupit na
Obecním úřadu.

budeské

r ozhledy

VÁNOČNÍ SLAVNOST VE ŠKOLE

TVOŘIVÁ DÍLNA: TVORBA NÁUŠNIC

Budečské rozhledy | periodicita : čtvrtletní | místo vydávání: Zákolany | číslo 35 | datum vydání: 20.9.2015 |
evidenční číslo : MK ČR E 19506 | název vydavatele: Občanské sdružení Budeč | identifikační číslo: 26630249 |
adresa: Kováry 3, 273 28 Zákolany | tel.: 725 026 569 | k vydání připravili: K. Škardová, L. Wittlichová, O. Klouček |
grafický koncept: O. Klouček | sazba a zlom: O. Klouček | tisková produkce: I. a M. Hájkovi

Baráčníci se dnes scházejí střídavě v Klubovně na Trněném Újezdu a v Zákolanech. Zleva: Anna Slaninová, Růžena Vlasáková, Miloslava Fabiánová, Sandra Bejšáková, Martin
Kohout, Milena Márová, Libuše Šafaříková, Hana Součková, Hana Porazilová.

Úvodní slovo
Milí sousedé,
toto číslo věnujeme baráčníkům,
dobrovolnému spolku, který je živoucí
pamětí obce a ve svých členech přenáší moudrost a zkušenosti předků z minulosti do budoucnosti. Pro nás, kteří
tvoříme kulturní a společenský život
těchto dnů, jsou vzorem vytrvalosti
a přesvědčení, že česká vesnice bude
žít, dokud se v ní bude něco dít.
Co se do povídání nedostalo a přijde
mi zajímavé, je tradiční pojmenování
funkcí u baráčníků. Členové se nazývají sousedé a tetičky, členové výboru
mají funkce panímaminka, pantatínek, rychtář, místorychtář, syndik
(jednatel), berní (hospodář), slídilové
účtů (revizní komise), švandymistr (za
kulturu), vzdělávatel, dráb (dohlíží na
pořádek v obci), ponocný, šafář (zabezpečuje občerstvení) a gratulanti.
Napadlo mne, že kdyby se obyvatelstvo
skládalo ze švandymistrů a gratulantů,
žilo by se na světě o dost líp.
Podzim bude opět rušný. Kromě
obvyklých kulturních akcí v Piance se
můžeme těšit na již 11. Svatováclavské
slavnosti na Budči, okořeněné povznášející hudbou večer v rotundě.
V listopadu se pak U Libuše podrobně seznámíme se životem Antonína Zápotockého, aby si i mladší mohli
vytvořit svůj vlastní pohled na sochu,
kolem které denně procházejí.
Krásný podzim přeje
Ondřej Klouček

V ROCE 1931 BYLA ZALOŽENA OBEC BARÁČNÍKŮ PODBUDEČ

Jak se časy mění ... Anebo ne?
BARÁČNÍK (TÉŽ DOMKÁŘ, LATINSKY CASARIUS, NĚMECKY HÄUSLER)
JE OZNAČENÍ PRO VLASTNÍKA MENŠÍHO STAVENÍ (DOMKU ČI BARÁKU).
PATŘIL K NEJMENŠÍM MAJITELŮM NEMOVITOSTI NA VESNICI, NEMĚL POLE,
POUZE ZAHRADU KOLEM DOMKU.
VLASTENECKO-DOBROČINNÁ OBEC BARÁČNICKÁ, ČI OBECNĚ V ČECHÁCH
NAZÝVANÍ BARÁČNÍCI, JSOU SPOLEČENSKOU ORGANIZACÍ VZNIKLOU
ROKU 1873, KTERÁ DODNES LPÍ NA DODRŽOVÁNÍ STAROČESKÝCH ZVYKŮ.
W I K I P ED I E

Společenský život v naší obci je nesporně pestrý. Kromě akcí, na které lákají barevné plakáty, zde ale pokračují
ve své činnosti spolky, jež pamatují už
několik generací. Vedle dobrovolných
hasičů a sokolů se v Zákolanech a Trněném Újezdu koná každý měsíc sedění
tetiček a sousedů z Podbudče.
Když se chvíli zaposloucháte do
jejich vyprávění, uvědomíte si, že se
historie opakuje.
Baráčníci jsou v Zákolanech už
84 let a jejich počet i dnes překračuje
stovku. V posledních letech se k nim přidalo nemálo nových duší a to je důkaz,
že se jednotlivé aktivity mohou prolínat
a na různých akcích se mohou spolky
podílet společně. Ať už se jedná třeba
o Májovou veselici, na kterou tetičky
vždycky něco vynikajícího napečou.
Před několika lety Jirkou Šupem
obnovené Máje mají v Zákolanech tradici. Právě tetičky si ještě vzpomínají

na jejich pojetí s velkým průvodem,
vysokou májkou na návsi v Zákolanech
a malými májkami před domy svobodných děvčat. „Taky se jednou stalo, že
májka spadla do drátů elektrického vedení a vyhodila proud v celé obci. Baráčníci pak museli platit pokutu,“ vypráví tetička Součková.
I dříve se ledacos „upeklo v hospodě,“ a tak se k baráčníkům dostaly
i jejich členky, které chodívají spolusedat už přes čtyřicet let. „Prostě se tak
chlapi v hospodě domluvili a doma mi
jen manžel oznámil, že jsem členkou
spolku. Sedění se konávala U Libuše
a bývalo narváno tak, že si nebylo kam
sednout,“ popisuje tetička Porazilová.
Účastnili se zástupci všech generací.
U Libuše to obecně bývalo pestřejší, i když ženy do hospody obvykle
bez mužského doprovodu nechodily, na sále tu jeden ples stíhal druhý.
„Pořádali ho nejen baráčníci, ale i za-

hrádkáři, sokolové, hasiči, komunisté
a další.“ vzpomíná tetička Vlasáková.
Do hospody se také chodívalo tradičně
po fotbale, který býval kdysi chloubou
Zákolan.
Vyhlášený byl i zákolanský pěvecký
sbor, jehož členky jezdívaly zpívat třeba do domovů pro seniory, ale i do koncertních sálů. Jednou, když se sbor vracel z vystoupení ve slánském Grandu,
pokračovala pěvecká zábava i ve vlaku,
připojil se i průvodčí. „A pak nám nechtěli zastavit, přejeli jsme zastávku
a nakonec vlak do naší stanice couval,“
vzpomíná tetička Součková.
Zákolanští Baráčníci mají svou minulost zaznamenanou v kronikách. Tu
poslední píše tetička Fabiánová z Mozolína.
Dřívější větší propojení generací
i obyvatel teď podle tetiček občas
chybí. „Například na poslední turnaj
v pétanque jsem si chtěla zahrát, ale
nedostavili se žádní soupeři,“ podotýká tetička Slaninová. Přitom se zrovna
v tomto případě jedná o hru, při které
na věku ani fyzičce nezáleží. Zato na
zákolanský špacír, který pořádají mladí
rodiče, si vyrazily tetičky Márová a Šafaříková a na další se chystají se svými
marmeládami i další.
Pokračování na str. 2
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dokončení ze str. 1

Dlouhých 14 let po smrti pana Josefa Jiřičky byli zákolanští baráčníci
bez rychtáře, který je jejich pověřeným
zástupcem a vede formální část schůze. Od roku 2013 je rychtářem Martin
Kohout z Kladna - a proč se mladý muž
ve svých 26 letech zapojil do činnosti
Baráčníků? „Bydlel jsem nedaleko od
restaurace Baráčnický dům v Kročehlavech a dlouho jsem nevěděl, co to vlastně
Baráčník znamená. Chodil jsem tam na
pivo a vůbec netušil, kolik se ve zdech této
hospody skrývá historie Kladenska. Když
jsem se seznámil se Sandrou Bejšákovou,
líbilo se mi, že se schází s lidmi, kteří pamatují staré časy, a že se snaží navázat na
kontinuitu kulturního života na vesnici.
Přišlo mi zajímavé porovnávat život nás
mladých a tak trochu se inspirovat tím,
jak se bavili naše babičky a dědečkové.
Vždy je dobré podívat se zpět – je to jedna
z možností, jak pochopit vztahy mezi generacemi a zároveň život na malé vesnici.“
S tetičkami a rychtářem si povídaly
Sandra Bejšáková a Lucie Wittlichová

BY L I JST E ?

Málokterá obec se může pochlubit pravidelným výstavním programem. Zákolany
mezi ně díky Monice Sybolové a Ottovi
M. Urbanovi patří. V současné době mohou návštěvníci Pianky navštívit výstavu
fotografa JANA ROLLO, který představuje
sérii snímků pod názvem „Jsme krajinou,
kterou procházíme“.

ZPRÁVIČKY Z VAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY POD BUDČÍ

Velká šance pro zákolanské raky
PLÁNOVANÉ VYHLÁŠENÍ PP ZÁKOLANSKÝ POTOK – ŠANCE PRO LEPŠÍ ŽIVOT PRO RAKY I LIDI V JEHO OKOLÍ
V současné době vrcholí přípravy na vyhlášení přírodní
památky Zákolanský potok a jejího ochranného pásma. Celá
řada lidí si určitě klade otázku, proč? Co tam budeme chránit, co nám to přinese dobrého? Nebude to pro nás znamenat jen další omezení? Nebylo by lepší vše nechat jak to je?
Následující příspěvek se na některé z těchto otázek pokusí
odpovědět a pokud se podaří alespoň část jeho čtenářů přesvědčit, že Zákolanský potok a jeho okolí si zvýšenou pozornost a ochranu skutečně zaslouží, a že vyhlášení chráněného
území je šance tu něco změnit k lepšímu i pro ně, splní tento
text svůj účel.

ZÁKOLANSKÝ POTOK SKRÝVÁ OPRAVDOVÝ POKLAD
Zákolanský potok formálně vzniká až soutokem Dolanského potoka s potokem Lidickým, odkud pokračuje do Kralup nad
Vltavou, kde se krátce po soutoku s Knovízským potokem vlévá
do Vltavy. Přírodní památka Zákolanský potok zahrnuje úsek povodí tohoto toku od Hostouně po soutok s Dřetovickým potokem
(zahrnuje tedy i značnou část toku Dolanského potoka). Protože
vytrhávat krátký úsek toku z kontextu celého povodí je nelogické, zabývá se následující text kromě celého toku Zákolanského
potoka i některými významnými přítoky (Dobrovízský potok,
Dolanský potok, Sulovický potok, Lidický potok).
Minimálně významné části všech výše uvedených vodotečí
jsou dnes bohužel věrným obrazem toho, jak se k vodním tokům
a k vodě v krajině obecně na našem území chováme. Protože nám
potoky, řeky a jejich podmáčené okolí v podstatě překáží, potoky
jsme narovnali (zkrátili), zahloubili, mnohdy opevnili a jejich nivy
důsledně odvodnili a většinou i odlesnili. Tím jsme nejen zničili
většinu života na toto prostředí vázaného a výrazně omezili samočisticí schopnost vodotečí, ale i vážně narušili hydrologický
režim přilehlého území. To se pak projevuje, v kombinaci s dalšími faktory, dvěma diametrálně odlišnými důsledky – jednak
katastrofálními povodněmi po každém větším dešti, jednak
nedostatkem vody ve chvíli, kdy pár týdnů neprší. Většina vodotečí dnes vlastně funguje jen jako kanály, které nás zbavují „nepotřebné“ vody a pak samozřejmě odpadů, které produkujeme. Co se
týká odpadů, potažmo znečištění, je na tom povodí Zákolanského
potoka, mírně řečeno, skutečně velmi špatně.

PŘÍRO DA UMÍ ZÁZRAKY

Již potřetí nás navštívilo PERFIDNÍ
DIVADLO. Tentokrát se svou bláznivou
komedií Splašený taxík – a jako vždy
zaplnilo a pobavilo celou Pianku.

Kdo se nebojí jít s kůží na trh, prodává na
ŠPACÍRU - putovním jarmarku. A kdo má
hluboko do kapsy, ten zažije alespoň krásnou hodinovou procházku.

VLTAVA nás nešetřila. Kdo by dokázal
sedět u všech jejich hitů z posledních 30
let, včetně Prasátka a Kapitána Pejska?
A nová deska už se chystá.

Bude ské rozhledy 35.indd 3-4

Učitelský sbor ZŠ a MŠ Pod Budčí: zleva H. Hlinková, F. Jirka, P. Urbanová, A. Janoušek,
P. Kalenský, J. Seidelová, L. Černá, V. Křivanová, P. Bekečová a P. Pazderová Merlinová

V kontextu s výše uvedenými informacemi pak lze v podstatě
za zázrak (či důkaz nezměrné houževnatosti přírody) považovat
fakt, že Zákolanský potok a některé jeho přítoky patří mezi cca
40 potoků v ČR, kde doposud přežívá jeden z našich dvou původních druhů raků – rak kamenáč. A aby překvapení bylo dokonalé,
patří povodí Zákolanského potoka dokonce mezi několik málo
lokalit u nás, kde se současně vyskytuje i druhý z našich původních raků – rak říční. Populace raka kamenáče se ještě v nedávné
době, navzdory všem výše uvedeným skutečnostem, vyskytovala
v Dobrovízském potoce, Dolanském potoce zhruba od Hostouně
po soutok s Lidickým potokem a poté dále v Zákolanském potoce
až k soutoku s Dřetovickým potokem, který již výskyt raků svým
extrémním znečištěním opravdu ukončil. Velmi zajímavé je, že
zde raci rozhodně neskomírali, naopak místní populace patřila
mezi nejpočetnější u nás. To byl také důvod, proč byla část tohoto
území zařazena v roce 2009 mezi tzv. evropsky významné lokality (EVL) a proč dnes stojíme před jejím vyhlášením za přírodní
památku.
Bohužel od roku 2009 došlo v povodí Zákolanského potoka
k velmi zásadním událostem, kdy raci během dvou výrazných
vln z části toků zmizeli. Nejprve v roce 2009 vyhubil část místní populace račí mor – nevyléčitelné onemocnění, které přenášejí
nepůvodní severoamerické druhy raků (jeden z nich – rak pruhovaný – žije ve Vltavě). Raci vymřeli v Podholí a od Malých Číčovic
po rybník v Okoři. V roce 2011 pak zmizeli i v úseku pod Okoří
(zde se příčinu objasnit nepodařilo). Dlouho se pak mělo za to,
že je populace raků v Zákolanském potoce v podstatě na odpis,
nicméně poslední podrobné průzkumy v roce 2015 ukázaly, že se
tu kamenáč asi jen tak nedá – početný výskyt byl zjištěn v Dobrovízském potoce, Dolanském potoce kolem Hostouně a Bělok a raci
byli nalezeni dokonce v nově zbudované části koryta u rybníka
Pod Panskou. Velmi potěšující je i nález několika jedinců v Zákolanském potoce pod Okoří a v okolí Malých Číčovic – tedy v partiích, kde jsme raky měli za vyhynulé. Asi největší „bombou“ je
pak objevení výskytu raka kamenáče v Lidickém potoce pod obcí
Makotřasy – raci zde ale žijí v neuvěřitelně znečištěném toku ...
Na Zákolanský potok samozřejmě nejsou vázáni pouze raci.
Součástí chráněného území, popř. jeho ochranného pásma, jsou
např. vodní nádrže (rybník v Okoři, nově zbudovaný rybník Pod
Panskou ve Středoklukách, rybníček v Bělokách), které poskytují útočiště řadě druhů živočichů závislých na vodním prostředí. Mezi ně patří i obojživelníci – můžeme se tu setkat např. se
skokanem skřehotavým, skokanem hnědým či ropuchou obecnou
a relativně hojná je zde doposud i z naší přírody rychle mizející
ropucha zelená.

Orlík Budka vyhlíží první školní den.

B UD E T U P Ř Í R O D NÍ PA M ÁT KA ... A CO DÁ L?
Vyhlášením přírodní památky nic nekončí – naopak vše začíná.
Následovat totiž musí postupná aplikace opatření, která by vedla
k zachování, popř. posílení populace raka kamenáče v místních
vodotečích (opatření popsaná v tzv. plánu péče). Jelikož lze raky
v mnoha ohledech považovat za deštníkovou skupinu živočichů
(svými nároky zároveň pokryjí nároky řady dalších organismů),
budeme zde současně s raky podporovat i výskyt dalších vodních
živočichů, popř. rostlin. Bohužel zde není prostor pro podrobný
rozbor všech navržených opatření, zmíním zde tedy ta, která budou mít zřejmě nejvýznamnější dopady na kvalitu života lidí žijících v okolí místních vodních toků.
Jednoznačně je třeba dosáhnou zlepšení jakosti vody v místních vodotečích – to musí zahrnovat celou škálu opatření, od zlepšení technologie čištění odpadních vod ve stávajících čističkách,
přes výstavbu čističek tam, kde ještě nejsou, až po soubor opatření,
omezujících vnikání závadných látek ze zemědělství, dopravy,
průmyslu či domácností.
Potokům je třeba v co nejvyšší možné míře vrátit jejich přírodní charakter, včetně budování mokřadů, tůní, zatravněných
či zalesněných pásů apod. Výsledkem bude jednak prodloužení
délky toků a zvýšení jejich úkrytové kapacity (ty pak samozřejmě
pojmou více raků a ostatní vodní „havěti“), dále pak zlepšení jejich
samočisticí schopnosti. V neposlední řadě pak dojde k nápravě
hydrologického režimu celého přilehlého území (to bude efektivněji zadržovat a vydávat vodu). Kromě nezměrného biologického
efektu tak lze při dostatečném rozsahu takových zásahů očekávat
i pozitivní vliv při eliminaci vzniků povodní nebo naopak následků sucha. Pominout rozhodně nelze ani efekt estetický – asi není
mnoho takových, kteří by dali přednost procházce kolem dlážděné rovné stoky před výletem kolem potoka např. pod Okoří.

Školní rok 2014/2015 jsme ukončili
v počtu 52 žáků a rozloučilo se s námi
8 žáků z pátého ročníku, kteří přestupují na druhý stupeň základní školy.
6. ročník v jiných školách zahájili tedy tito
žáci: Rosalia Boumová, Mikoláš Dobeš,
Valerie Dobešová, Tereza Doležalová,
Šimon Dymáček, Veronika Skalníková,
Veronika Šarochová, Tomáš Štrouf. Všem
přejeme úspěšný start v nové škole!
Slavnostní ukončení minulého školního roku proběhlo v tělocvičně školy.
Děti z dramatického kroužku zahrály
zpívanou pohádku „Tři bratři“. Nechybělo ani vystoupení dětí z mateřské školy,
které divadelně ztvárnily důležité události z celého školního roku. Odvážně
také vystoupily děti, které pod vedením
Adama Janouška hrají na zobcovou flétnu. Po vystoupení dětí následovaly na
sokolském hřišti zábavné disciplíny pro
děti. Celý podvečer proběhl za příjemného počasí.

Tento školní rok 2015/2016 zahájila naše základní škola neformálně již
v neděli 31. srpna nejprve ve 14 hodin
mezigeneračním během na Budeč a posléze v parku, kde bylo přichystané občerstvení pro děti i rodiče. 1. září jsme
se již slavnostně sešli ráno v tělocvičně
školy, abychom společně zahájili školní rok v počtu 53 žáků základní školy a
25 žáků mateřské školy. Do prvního ročníku nastoupilo celkem 11 nových prvňáčků. V domácím vzdělávání bude v tomto
školním roce při naší škole zapsáno
22 žáků a 2 žáci se vzdělávají v zahraničí.
Ve škole se budou dětem v tomto školním roce věnovat tito učitelé: 1. ročník
– Hana Hlinková, 2. a 5. ročník – Jitka
Seidelová, 3. a 4. ročník Petr Kalenský.
Dále na anglický jazyk 3. - 5. ročník –
Pavlína Urbanová, na hudební výchovu
1. - 4. ročník – František Jirka, na výtvarnou výchovu a přírodovědu – Pavla Pazderová Merlinová, na vlastivědu, prvouku a
tělocvik Adam Janoušek, který je zároveň

asistentem ve 3. ročníku. Ve školní družině došlo k výměně vychovatelek, žáky
tedy povede Karla Habartová a Simona
Dudman. V mateřské škole zůstávají pedagogové beze změny: Pavlína Bekečová
a Vratislava Křivanová. Na mateřskou dovolenou odešla v minulém školním roce
paní učitelka Romana Ondráčková, paní
vychovatelka Michaela Knězová a paní
asistentka Zuzana Kočířová.
Na uvítanou s novým školním rokem celá školka i škola vyjela v pondělí
14. září na společný výlet na zámek
v Nižboru, kde si děti mohly v připravených stanovištích vyzkoušet praktické
činnosti z pravěku - střelbu z kuše, pečení pšeničných placek, tkaní apod., a učily
se porozumět práci archeologů – hledání
a skládání střepů z keramiky, nálezy koster, šperků apod. Tento výlet nám napomohl k zahájení celoročního projektu,
který jsme v tomto školním roce nazvali
„Člověk a jeho hospodaření s přírodou“.
Hana Hlinková, ředitelka

TVO Ř IV É D ÍLN Y
P R O V E LK É I N ÁC T ILE T É
Milé ženy a dívky (a nejen vy), v letošním roce probíhají v pondělky v klubovně na OÚ Tvořivé dílny zaměřené
na práci s přírodními i novými materiály, které jsou praktické i pěkné. Už
jsme se úspěšně pustili do ﬁlcování
náušnic z vlny, pletení košíků z proutí
a výroby organzových květů.
Po prázdninové odmlce se opět sejdeme v pondělí 5. října nad potiskem
látkových tašek přírodninami. Pro
ekologicky smýšlející lidi to pravé na
uložení nákupu. Další dílna 19. října
bude zaměřená na vytváření květin
z vlny. Neuschnou a udělají radost
jako náhrdelník či výzdoba interiéru.
2.11. budeme odlévat mýdla, 30.11.
vázat girlandu na Mikulášskou besídku u Libuše (a kdo bude chtít, udělá si
pro děti „červa“ z křížal ). Dále se můžete těšit na pondělí 7.12., kdy budeme odlévat svíčky a 21.12., těsně před
Vánoci, nás čeká dílna, na níž budeme
tvořit náušnice, což mohou být dárky
pro maminky, kamarádky i pro nás
samotné.
Na dílny je potřeba se přihlásit lektorce Pavle Pazderové Merlinové na
telefonu 728 34 28 22. Lze domluvit
i účast dospělého s menšími dětmi.
Cena je mírná. Obvykle 80 až 130 Kč
za dvě a více hodin práce, přičemž
účastník tímto hradí práci lektorky,
protože materiál je hrazen v rámci Minigrantu naší obce. Více informací k jednotlivým dílnám budou vyvěšené na nástěnkách OÚ a ve škole.
Těším se na setkání s vámi v příjemném prostředí klubovny. Vždy v 16:30.
Pavla Pazderová Merlinová

Pirátský tábor v Podholí

ČISTÁ VO DA NE NÍ D O B R Á J E N P R O R A KY
Velkým a asi nejtěžším úkolem je pak ochránit místní populaci
před nákazou račím morem. To znamená aplikaci celé řady preventivních opatření, která se v nejvyšší míře dotknou asi rybářů
(stručně řečeno – do míst s našimi raky nesmí přijít ani ryby, ani
voda ani např. rybářský materiál z lokalit s výskytem nepůvodních severoamerických druhů).
Pokud se podíváme na výše uvedená opatření, z jejich aplikace
může většina lidí žijících kolem potoka jen profitovat – zlepší se
hydrologický režim, rozmělní povodňové vlny, voda nebude zapáchat a bude se hodit třeba i k zalití rajčat a když nám do potoka
při procházce vběhne potomek nebo pes, nebude třeba hned řešit,
jestli se něčím neotráví či nenakazí. A třeba se dočkáme i toho, že
ve zdejších rybnících se bude možné opět vykoupat. Jinými slovy – v prostředí, kde bude dobře rakům a jiné vodní a „polovodní
havěti“ se bude mnohem lépe žít i nám – lidem. Neberme tedy
vyhlášení chráněného území jako akt omezující naše „svobody“,
ale jako příležitost, jak zlepšit i prostředí kolem nás – rozdíl mezi
tím, jestli nám pod okny teče otevřená zapáchající kanalizace plná
odpadků nebo zurčí živý potok, vnímáme asi všichni.
Záleží teď jak na orgánech ochrany přírody, tak na lidech, kteří v okolí Zákolanského potoka žijí, jak se k nové situaci postaví
– buďto se této příležitosti zhostí a o tento opomíjený klenot
začnou pečovat tak, jak si zaslouží nebo zůstane vše dál tak, jak
to je dnes – nějakou dobu i s raky, popírajícími tvrdohlavě veškeré
naše dosavadní vědomosti o jejich toleranci ke znečištění, později
asi již jen s plovoucími PET lahvemi a zapáchajícím bahnem.
David Fischer, Hornické muzeum Příbram
Text byl zpracován za využití vlastních dat autora a publikace Fischer D., Svobodová J., Vlach P. (2015): Raci v Zákolanském potoce
– minulost, současnost, budoucnost. Bohemia centralis (v tisku).

Na jaře letošního roku jsem dostal nabídku zhostit se nelehkého úkolu, zastoupit Zuzku Kočířovou jako hlavní vedoucí
na táboře v Podholí. Protože jezdím na
tábory od dětství, bez váhání jsem přijal
a hned jsme s Honzou Kolenčíkem a Ivanou
Svobodovou, kteří se ujali funkce vedoucích, začali vymýšlet téma táborové hry.
Rozhodli jsme se pro piráty a myslím,
že jsme neudělali chybu. To potvrzuje
Honzík Kolenčík, kterému se nejvíc líbila
právě závěrečná pirátská párty s rautem.
Ale to bychom začínali od konce.
Každý den jsme museli splnit úkol,
o který nás požádal zapomnětlivý starý pirát Podholous. Například Miu Sarnovskou a Amálku Švecovou moc bavilo
hledání ztracené vlajky a její následné
barvení. Sestavování pirátské lodi z jejích
ukrytých částí zaujalo hlavně Pavlíka
Chaloupku. Fandík a Anička Buriánkovi
byli nadšeni z celodenních olympijských
her, při kterých děti ukázaly své dovednosti ve střelbě vzduchovkou, hodu holínkou, plavání, přespolním běhu a dalších
disciplínách. Děti se ale kromě tematických úkolů musely zapojit do běžného

chodu tábora. Samozřejmostí byl úklid
stanů a jeho hodnocení, mytí ešusů po
jídle nebo škrábání brambor. Protože jsme
tábor zaměřili hlavně na mladší děti (nejmladší Aličce Škardové byli tři roky) starší
pomáhaly těm menším a musím s hrdostí
říct, že velice ochotně.
Ve čtvrtek jsme se všichni vydali na
celodenní výlet na Okoř, kde pro nás paní
kuchařky uspořádaly piknik na louce pod
hradem a na zpáteční cestě bylo připraveno překvapení – jízda na koni. Tímto
bych chtěl moc poděkovat Janě Holíkové,
která byla tak ochotná a dětem ve všem
pomohla.
Na závěr tábora se nám představil sám
Podholous, za kterým se ale děti musely
vypravit večer do lesa. Všechny překonaly
strach a Podholous jim osobně poděkoval
za pomoc s úkoly a předal dobroty.
Závěrem bych rád vyzdvihl práci
praktikantů Floriána, Fandy, Míši, Evči
a Terezky, kteří byli dětem vždy k dispozici. Dále také všem, kdo se na chodu
tábora podíleli a pomáhali nám užít si
krásný týden!
Miloslav Škarda
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