Z O BEC NÍ H O Ú ŘA D U
SOCIÁLNÍ SLUŽBY BUDOU POKRAČOVAT
Na sociální pomoc v Zákolanech si většina lidí natolik
zvykla, že by bylo jen velmi obtížné ji ze dne na den zrušit. Zastupitelé obce proto vyhověli přání našich seniorů
a přesto, že náklady hradíme přímo z rozpočtu obce, tato
služba pokračuje. Pomoc seniorům zajišťuje od září opět
Vráťa Křivanová, jen rozsah služeb bude mírně omezen
a lidé si také malinko na dopravu přispějí. Přesto tak naši
sousedé mají k dispozici pomocnou ruku v jakékoli situaci.
V rámci služby zůstaly i potravinové balíčky, které týden,
co týden obdrží lidé, kteří nemají dostatečné příjmy. Jedná se nejen o seniory, ale i matky samoživitelky, vdovy či
vdovce apod. Potraviny vozíme z Prahy a z Roztok a je jich
dostatek pro všechny. Máte-li ve svém okolí někoho, kdy
by potravinovou pomoc uvítal, oznamte nám prosím jméno na obecní úřad.
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Opakované problémy s nedostatkem vody v předchozích letech
nás přiměly věnovat zvýšenou pozornost obecním studnám.
Postupně byly letos opraveny studny v Kovárech, při silnici
na Otvovice, u cesty ze Zákolan na Budeč a v blízké době bude
obnovena studna na parkovišti u tzv. Devítky. Pravidelně také
sledujeme stav vody a u většiny studní jsme provedli její rozbor.
Jak se dalo očekávat, pitná voda v nich bohužel není, ale i tak
slouží pocestným k osvěžení. V neposlední řadě tvoří studny kolorit venkova a bylo by škoda o ně přijít.

ZÁKOLANSKÉ POLÍVKY
Máte-li někdy chuť na dobrou domácí polívku a při
tom probrat dění v Zákolanech, přijďte mezi nás do klubovny obecního úřadu. Polívky se podávají každé pondělí
od 8 do 10 hodin.

FOTOSOUTĚŽ
Lucie Wittlichová přebírá cenu za II. místo v soutěži Obec přátelská seniorům. Ocenění umožnilo spustit vzdělávací projekt
„Tablety pro seniory“.

Koncem května byl ukončen příjem fotografií do soutěže, kterou jsme vyhlásili ve třech tematických kategoriích. Do soutěže bylo zasláno celkem 82 fotografií, které
jste v průběhu léta měli možnost hodnotit na webových
stránkách. Vybírala i odborná komise složená z Otty
M. Urbana, Filipa Wittlicha a Marka Višňovského a brzy
se dozvíte vítěze. Přehlídka všech fotografií a vyhlášení
vítězů proběhne během listopadu a o přesném termínu
budete brzy informováni.

DOKINO
OBEC ZÁKOLANY
HOSTINEC U LIBUŠE
UVÁDÍ

FILM TOMÁŠE BOJARA

MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA
Věděli jste, že kníže Boleslav hraje na cello? Na Svatováclavských slavnostech jste se od dětí mohli také dozvědět, jak to bylo mezi Drahomírou a Ludmilou doopravdy.

14. 10. 2021 V 19.30

HOSTINEC U LIBUŠE

ROZHOVOR S MARTINOU DONÁTOVOU

Úvodní slovo

ČESKÝ DOKUMENTÁRNÍ FILM A DISKUZE S JEHO AUTOREM

Projekt Tablety pro seniory jsme zahájili setkáním účastníků
v hasičské zbrojnici. Doposud se přihlásilo 27 zájemců, které
školíme buď v malých skupinách nebo individuálně podle jejich
možností. Kromě získání dovedností v oblasti informačních technologií je práce s tablety dobrým důvodem potkat se s přáteli.

Divadelní sezónu v Zákolanech jsme zahájili našim oblíbeným
kladenským souborem V.A.D. V představení Píseček si jednu
z hlavních rolí zahrála i Kateřina Kořínková.

HLEDÁ SE PEČOVATELKA
Zatímco většině seniorů umíme pomáhat v řadě jejich
životních situací, jsou mezi námi tací, co již potřebují pravidelnou domácí péči. Většinou se je schopna postarat rodina, ale někdy už ani ta nestačí. Rádi bychom proto našli
pečovatelku, která by několika rodinám vypomohla s péčí
o babičku či dědečka. Budeme proto rádi za kontakt na milou a hodnou paní, kterou by tato práce bavila.

OP U S T IL I N Á S …

13.11.2021

HASIÎSKÁ
TANEÎNÍ
ZÁBAVA



Milena Jirotková z Trnného Újezdu
zemela . ervence  ve vku  let.

Jitka Popelková ze Zákolan
zemela . srpna ve vku  let.
Miloš Koula ze Zákolan
zemel . záí  ve vku  let.
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PLÁNOVANÉ
AKCE

Zuzana Studená z Kovár
zemela . ervna  ve vku  let.

Sál restaurace U Libuše

r ozhledy

14.10.

20:00 - 02:00 h

DOKINO - TOMÁŠ BOJAR :
MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA

čtvrtek 20:00 U Libuše

23.10.

BRIGÁDA V PODHOLÍ

sobota - celý den

5.11.

NOC DUCHŮ A DUŠIČEK

pátek 16:00 Budeč, U Libuše

Vstupné 100,-

Tombola

11.11.

BESEDA S JANEM ŽĎÁRKEM

čtvrtek 17:00 klubovna Hasičské zbrojnice

13.11.

HASIČSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA

sobota 20:00 - 02:00 U Libuše

20.11.

PROMIŇTE, ŽE RODÍM - DIVADLO

sobota 20:00 U Libuše
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Milí sousedé,
tři měsíce uplynuly jako voda a máme tu
další číslo Rozhledů. Byly to výjímečně
příjemné letní měsíce - globální oteplování si vzalo volno, často pršelo a občas
byla zima až na svetr. Daly se podnikat
dlouhé pěší túry, studny se naplnily,
v zahrádce rostlo všechno jako z vody
a my líní zahradníci jsme jen sbírali nezasloužené plody svého pohupování
v síti. Jen houšť a větší kapky.
Také září se kromobyčejně vydařilo. Povedlo se mi chytit covid, pozdě, ale přece.
Takže už se můžu účastnit zasvěcených
debat expertů a jako bonus mám od hygieny štempl, otevírající mi brány muzeí,
divadel a koncertních sálů po celé Evropě. Tedy, ne že bych se na něco takového
chystal, ale je to skoro pocit jak v lednu
1990.
Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, ještě nevíme, jak dopadly o víkendu volby. Prý jde
tentokrát o všechno. Buď svět spolkne
obrovská žába (když vyhraje strana A),
nebo nastane zombie apokalypsa (když
vyhraje strana B). Vy už víte, jak to dopadlo. Můžu hádat? Tipuji, že slunce
opět vychází ráno na východě a večer
zapadá na opačné straně. A že mi zase
padnou šraňky, když budu chtít dojet od
hřiště na náves.
Ale abych neodbočoval. Přečtěte si rozhovor na této straně, ať víte, kdo vám
zakáže na zahradě trpaslíky.
Krásný podzim přeje
Ondřej Klouček

Sdílíme jeden prostor
MARTINU DONÁTOVOU POTKÁVÁTE V ZÁKOLANECH POSLEDNÍ TŘI ROKY PRAVIDELNĚ
– VĚTŠINOU MEZI OBECNÍM ÚŘADEM A HASIČKOU ZBROJNICÍ, PROTOŽE PRÁVĚ TYTO
PROJEKTY MĚLA JAKO ARCHITEKTKA NA STAROST. MÁLOKDO ALE VÍ, ŽE ZÁKOLANY
JSOU JEJÍMU SRDCI BLÍZKÉ OD DĚTSKÝCH LET, KDY K NÁM JEZDILA NA PRÁZDNINY.
A KDO HRAJETE VOLEJBAL, ZNÁTE JI ZE STÁNKU, KDE SE I LETOS OBČERSTVOVALI
ÚČASTNÍCI TURNAJE. DÁ SE TEDY ŘÍCT, ŽE MARTINA JE V ZÁKOLANECH JAKO DOMA
A NENÍ PROTO VELIKÝM PŘEKVAPENÍM, ŽE PRÁVĚ ONA BYLA OSLOVENA, ABY SE STALA
TZV. OBECNÍ ARCHITEKTKOU.

Asi bychom měli čtenářům na úvod osvětlit, co se skrývá pod pojmem městský –
obecní architekt a k čemu může být malé
obci, jako jsou Zákolany, k užitku.
Práce obecního architekta se odehrává na několika úrovních. Pomáhá při
strategických rozhodnutích urbanistického rozvoje a vede diskuzi. Tím pádem
je pro obec jednodušší dosáhnout konsensu. Dále konzultuje projekty na území obce. Při investicích obce dohlíží nad
projekty a pomáhá s prováděním staveb.
Při řešení různých projektů v různých
časech zastřešuje jednotný koncept. Je
partnerem vedení a obyvatel obce. Hledá nejefektivnější řešení a šetří tak čas
i peníze. U malých obcí je role architekta vlastně stejná jako u větších měst, jen
v menším měřítku.
Malé vesnice mají výhodu, že se lidé dobře znají a mají tak větší možnost spolurozhodovat o dění v obci. Myslíš, že je
komunitní rozhodování o architektonické
podobě obce prospěšné? Kde je podle tebe
hranice mezi odborným pohledem architekta a názorem veřejnosti?

Zájem obyvatel o veřejný prostor
a o obecní investice je určitě prospěšný.
Diskuze má probíhat už při zadávání
projektů. Lépe pochopíme jeden druhého, i když spolu nesouhlasíme. Projekty
jsou přijímány jednodušeji.

Poslední dobou je často skloňované sousloví „veřejné prostranství“. V Zákolanech je to především park, ale i náves,
která je spíše parkovištěm a asi opravdu
neláká k posezení. Jak by podle tebe mělo
vypadat ideální centrum Zákolan?
Tak, jak by se líbilo lidem, kteří jej
budou využívat. Místo setkávání - když
se řekne: „Sejdeme se v Zákolanech.“,
tak je jasné, že se potkáme na návsi. Ale
důležité je i propojení s dalšími místy
a celá komunikační kostra obce. Proto se
využívá pojem veřejné prostranství. Do
toho spadá park, prostor před obecním
úřadem, okolo hasičárny, chodníky, prostor za fotbalovým hřištěm atd. Všechna
tahle místa jsou tím jedním termínem
propojena. A víme, že když řešíme náves,
tak bereme v potaz kontext všech ostatních míst.
V současné době spolupracujeme na podobě budoucích chodníků mezi centrem obce
a nádražím. Velkým problémem jsou právě požadavky vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí a někdy je opravdu
složité nalézt kompromis. Jsi připravená
vyvolávat vášně a taky je uklidňovat?

Architekt má být průvodce a ukazovat
možnosti řešení. Předkládá také příklady nefunkčních řešení, které zná z praxe.
Myslím, že ta hranice je spíš spektrum
a vždy záleží na konkrétním projektu.

Ano. I v tom spočívá role obecního
architekta. Majitelé si chrání si svůj majetek a své potřeby a je skvělé, že je to zajímá. I jednoduché projekty musí naplnit
legislativní rámec (bezpečnostní a technické normy), požadavky uživatelů a požadavky sousedů. Není možné zhoršovat
podmínky a je třeba vycházet maximálPokračování na str. 2
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dokončení ze str. 1

ně vstříc. Pokud něco nejde podle představ
jednotlivce, je důležité vše vysvětlovat, a to
i několikrát dokola. Ideálním výsledkem je
oboustranné pochopení a shoda na jednom
výsledku. Ale je také v pořádku spolu nesouhlasit a vlastníci sousedních pozemků
mají možnost se odvolat v rámci stavebního řízení.
První veliký projekt, který jsi v Zákolanech
realizovala, je hasičská zbrojnice. Nabízí se
tedy otázka, zda jsi s výsledkem spokojená?
Ano, jsem spokojená. Podařila se nám
vytvořit moderní forma se zajímavým
detailem cihlových předstěn v oknech
a obkladu komína, který má odkazovat na
původní sušící věže. Zároveň dům dobře
zapadá do svého místa. Jsem perfekcionista, takže vždycky najdu ještě další věc
k vylepšení, ale to jsou drobné vady na kráse. Mám ten dům ráda.

Dalibor a cukrovaru. Kovárské stráně jsou
přírodní památkou.
A největším potenciálem jsou obyvatelé, kteří chtějí v obci žít a vylepšovat ji. Bez
lidí a chuti do práce by to nešlo.
Velikým problémem nejen u nás, ale ve všech
městech a obcích je neustále se zhoršující
dopravní situace. Před 100 lety nikdo s auty
na vesnici nepočítal, za 100 let už možná
zase žádná auta nebudou. Jak proklouznout
nešťastnou epizodou, kdy si auta nárokují
většinu veřejného prostoru pro sebe?
Jeden profesor na univerzitě nám říkal,
že auta jsou jako voda, zaberou tolik místa,
kolik jim dovolíme. Historické oddělování
chodců a aut nevedlo většinou k ničemu
dobrému. Receptem je hledat rovnováhu
a vysvětlovat, že nelze splnit všechny požadavky. Parkování v obci je třeba vyřešit, ale
možná nemusíme při návštěvě parkovat na
návsi. Přesto, že je obec rozložena kolem
silnice vedoucí do Kralup neznamená, že
můžu jet rychle a zapomínat na děti jdoucí
ze školy. Sdílíme jeden prostor a je třeba se
vzájemně respektovat.
Zákolanští starostové byli velice zodpovědní při tvorbě územního plánu a nedopustili
výstavbu satelitů, skladů nebo průmyslových objektů. To je dobrá startovní pozice
pro obecního architekta, ne?
Ano. To, že nemusíme řešit logistiku
nákladní dopravy je velké zjednodušení.
Nicméně je třeba přemýšlet, kde dovolíme
obci se rozvíjet, aby v ní mohli bydlet noví
lidé a vznikat nové podniky.

Prvním projektem pod taktovkou Martiny Donátové byla rekonstrukce hasičské zbrojnice. Na fotografii z roku 2O18 se spolu s projektantkou Hanou
Koflákovou vydáváme na obhlídku staré budovy.

Nahlédneš-li na Zákolany (Kováry a Trněný Újezd) očima architekta – jaké největší
problémy z hlediska odborníka vidíš? A naopak, jaká pozitiva?
Všechny tři obce jsou orientovány kolem cest. Díky tomu obce vznikly a je třeba to respektovat. Zákolany a Kováry jsou
hodně lineární. Trněný Újezd je uspořádán
centrálněji, je ale oddělen morfologií terénu. Organizace dopravy a prostoru pro
chodce je složitým oříškem.
Výhodou je, že všechny tři obce jsou
relativně kompaktní. Nemusí se potýkat
s překotným stavěním v krajině, ani s velkými logistickými centry. Oblast má krásnou historii zachovanou na konkrétních
unikátních památkách Budče, kapličky
v Kovárech, loži sv. Václava, modernější
historii průmyslovou v objektech Pianky

Zastupitelé mohou ovlivnit podobu veřejných budov, veřejných prostranství, sportovišť… Většina nemovitostí je však v soukromém vlastnictví. Jsou ti blízká pravidla,
která určují, co si kdo může postavit? Jako
je to v zahraničí?
Otázka zásahu do soukromého vlastnictví je proti mému přesvědčení. Pokud obec
cílí na jednotný vzhled nebo určitou kvalitativní úroveň, je třeba o tom vést diskuzi. Je

Z PRÁVIČKY Z VAŠÍ ŠKOL KY A ŠKOLY POD BUDČÍ

Svatováclavské
slavnosti

Svoboda a demokracie, to si mnoho lidí překládá jako „Na svém pozemku si můžu dělat
co chci“. Jak vysvětlit těm méně ohleduplným, že ohled na celek může prospět i jim
samotným?
Diskuzí, vysvětlováním, vzděláváním.
Svoboda znamená i odpovědnost a respekt k ostatním a jejich majetku. Jedním
z konkrétních argumentů je zvyšování ceny
majetku. V hezčí obci s lepším technickým
zázemím, s lepší občanskou vybaveností
a s potenciálem bude mít dům nebo pozemek v budoucnu větší cenu. Pokud nebudeme zodpovědní a nebudeme se respektovat
navzájem, povede to k dalším pravidlům,
regulacím a zákonům a tím pádem k omezení svobody.
Jaké vidíš největší nešvary u současné nové
výstavby?
Tohle je mnohovrstevnatá otázka na
delší povídání. Složitost, byrokratizace
a délka stavebního procesu je hlavní věcí,
která mi vadí. Ovlivňuje jak malé, tak velké
investory. Stavět je tak složité a finančně
náročné a nejisté, že stavebník musí být
hodně odvážný. Ve větších měřítkách se
riziko násobí a vede to jen k upřednostnění největších dravců na trhu. Velká cena
inženýrinku (procesu získávání územního
rozhodnutí a stavebního povolení) vede
k ústupkům v kvalitě architektury nebo
materiálů. Při chronické převaze poptávky
nad nabídkou nemovitostí je i nekvalitní
stavby možné prodat.

Martina Donátová, jak ji známe z volejbalových turnajů. Ani letos nechyběla u stánku s občerstvením.

Určitě sleduješ současné trendy ve svém oboru. Máš nějaký vzor, kterým se inspiruješ?
Sleduji, ale nemám jeden vzor. Mám
ráda architekty, kteří myslí na velké měřítko a zároveň detail člověka. Velmi mě
ovlivnil architekt Petr Janda, u kterého
jsem pracovala. Z dalších Čechů mám ráda
studio Mjölk, Zdeňka Fránka, Ondřeje Císlera, z mladších studio X-Topix nebo slovenské GutGut. U zahraničních je to spíš
o projektech, ale například Valerio Olgiatti
je vždy zajímavý, Lacaton&Vassal nebo
Office S&M. Z urbanismu mě asi nejvíc
ovlivňuje anglický placemaking např. Project for Public Places nebo Rethink Urban,
v Čechách Jan Jehlík a Pavel Hnilička. Nejvíc zdrojů sleduji na internetu např. český
archiweb.cz, stavbaweb.cz, ze zahraničních
archdaily.com, dezeen.com, divisare.com.
Z tištěných médií jsou zajímavé Era21, INTRO, El Croquis, německý Detail a publikace nakladatelství Zlatý řez.
Dovedeš si představit, jak budou Zákolany vypadat třeba za padesát nebo sto let?
S ohledem na klimatické změny, proměny
energetiky, udržitelnou spotřebu?
V zásadě velice podobně. Svět se sice
rychle mění, ale naše sídla se mění jen pomalu. V rámci demokratické společnosti
ještě pomaleji. Možná budeme létat, ale silnice se hned nezbourají, jen se budou využívat jinak. Největší změnu budeme sledovat ve vybavení našich domovů, kanceláří
a výroben.

Školní rok jsme započali tradičně setkáním před zahájením školního roku na Budči v úterý 31. 8. a mezigeneračním
během na Budeč. Do běhu se navzdory nevlídnému počasí
zapojilo rekordních 70 dětí s rodiči. Všechny zúčastněné
skupiny obdržely diplom a děti medaile.
Oficiálně jsme školní rok zahájili ve středu 1. září v kmenových třídách. S ohledem na mimořádná hygienická opatření nebylo možno připravit společné uvítání v tělocvičně
školy. Celkem jsme v prvním ročníku přivítali 29 žáků
(22 v 1. A a 7 v 1. B).
Na základě pokynů MŠMT jsme testovali žáky 1. a 6. září
(neinvazivním samoodběrem ze slin) na COVID-19 a vzorky
zaslali do laboratoře na zpracování PCR-testů. Všechny výsledky testů našich žáků byly negativní.
Ve druhém školním týdnu však onemocněla na COVID-19 paní třídní učitelka třídy 1. A a následně žák
4. ročníku. Prvnímu a čtvrtému ročníku byl pokynem Krajské hygienické stanice nařízen karanténní režim do 17. 9.
Další výskyt COVID-19 jsme o několik dní později zaznamenali ve 3. ročníku. Třetí třída zůstala v karanténě do 21. 9.
Výuka v 1., 3. a 4. ročníku probíhala v době karanténního režimu distanční formou. Velmi si vážíme pomoci hasičů, kteří
provedli dezinfekci celé budovy školy.

I za mimořádných hygienických podmínek se podařilo
připravit žákům několik zajímavých programů. Mateřská
škola se vydala na výlet do Zooparku v Olovnici. Žáci základní školy si vyzkoušeli zásady první pomoci a připomenuli pravidla třídění odpadu v rámci ekologického programu
„Tonda Obal na cestách“. Nácvik vystoupení na „Svatováclavské slavnosti“ probíhal neobvykle ve venkovním prostředí s ohledem na hygienická doporučení.

Ředitelka školy zastupovala školu na závěrečné konferenci projektu Strategické řízení a plánování ve školách i na
programu Podpora rozvoje škol díky projektům zjednodušeného vykazování tzv. Šablon.
Škola se díky podpoře Sdružení rodičů a přátel školy zapojila do projektu Skutečně zdravá škola. Tento program
pomáhá zajistit kvalitnější a zdravější stravování a učí děti
o principech udržitelnosti v oblasti stravování.

Zprávy z klubu

Jsem v nitru městský člověk. Zatím.
Ráda bych žila v místě, kde se lidé spolu
baví, i když mají jiný názor a kde chtějí měnit svoje okolí k lepšímu.
Zázemí malého sokolského hřiště od Martiny Donátové je zatím jen na papíře, ale peníze už se shánějí.

stavební projekty
a územní plánování
v zákolanech
Není to však pouze otázka peněz, stejně důležitá je
příprava projektů a s tím spojená koncepce územního
a architektonického rozvoje obce. Pevným základem je
pro nás Územní plán. Zatímco naši předchůdci nakládali s půdou ad hoc podle aktuální potřeby, v současné
době se veškerá nová bytová výstavba, ale i budování
cest, cyklostezek a občanské vybavenosti opírá právě
o tento dokument. Územní plánování ovlivňuje podobu
a strukturu obce na desítky let a je proto velmi důležité,
jak zodpovědně k němu zastupitelé přistoupí.
Zákolany měly štěstí na osvícené starosty a vyhnuly
se tak nezdravému rozšiřování zastavitelného území.
Dnes vidíme na příkladu okolních obcí, jak negativně se
může projevit nadměrná výstavba na životě jejich obyvatel. Nemluvě o skladových halách, nákupních centrech
a průmyslových podnicích, které ničí estetický ráz okolí
vesnic a zatěžují je nákladní dopravou. Tomuto trendu
jsme se vyhnuli, ale neznamená to, že jsme usnuli na
vavřínech. Právě probíhající změna Územního plánu nejen že nerozšiřuje zastavitelné území, ale naopak klade

Ptala se Lucie Wittlichová

ještě větší důraz na ochranu krajiny a zpřesňuje využití
pozemků a lokalit tak, abychom měli možnost ovlivnit,
jak budou využity.
Konkrétně v Zákolanech se jedná o pozemek v tzv.
Kolonii, kde i nadále předpokládáme vybudování domu
pro seniory, čeká nás oprava sýpky na Trněném Újezdu,
jejíž využití stále hledáme, ale i oprava knihovny v Kovárech. V nejbližších letech bychom se chtěli věnovat
především úpravě centra obce, abychom místo nevzhledného parkoviště s kontejnery na třídění odpad měli na
návsi místo, kde si třeba i rádi posedíme na kus řeči.
V první řadě budeme však hledat cesty, jak zlepšit bezpečnost chodců. První etapa budování chodníků
z centra na nádraží (od tzv. devítky k hasičské zbrojnici)
právě probíhá, protější stranu nám komplikuje stavební řízení, ale věříme, že se podaří alespoň v příštím roce
podat žádost o dotaci. Aktuálně zahajujeme přípravy
na výstavbu parkoviště na zahradě vedle Pianky. Nové
parkoviště by odlehčilo centru a výrazně zlepšilo život
chodcům na poměrně frekventované silnici. Na jaře
příštího roku proběhne oprava komunikace k nádraží,
a pokud se podaří dokončit cyklostezku, vznikne tak
bezpečný prostor pro pěší z parku na fotbalové hřiště,
k nádraží a zpět kolem hasičské zbrojnice.
Čeká nás tedy hodně práce a budeme rádi, když budete
u toho s námi.
Lucie Wittlichová, starostka

Zdravíme z klubu! Na konci června jsme se rozloučili nejen
se školním rokem, ale také s projektem klubu Děti v akci II.
V průběhu tří let jsme podpořili 58 rodin, opravili sklad na
obecní zahradě a udělali z něj nový domeček pro klubové
děti a každé léto jsme organizovali 4 příměstské tábory. Na
tuto již tradici jsme navázali novým projektem Děti v akci
III! (reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016293)
a letošní léto uspořádali 8 turnusů příměstských táborů.
Vedoucí si dali na programech hodně záležet a v příštím
roce se na tábory můžete těšit zase. Jedním z nejlepších výstupů z našich táborů, je ﬁlm Zakletý les, která najdete na
youtubovém kanále Děti v akci. V klubovně to přes školní
rok bude také žít. Díky nové dotaci jsme pořídili spoustu
nových knih, her a sportovních pomůcek – například skákací boty budou děti určitě hodně bavit. Také si mohou zastřílet z nových luků a zahrát fotbal přímo na klubové zahradě.
Klub funguje každý všední den od 13 do 18 hod. a může
sem přijít kdokoli, kdo se nechce nudit doma a spíš trávit
čas mezi partou kamarádů. Stačí přijít a představit se. Tak
přijďte, budete vítáni!
Těšíme se na všechny!
Klubovníci

“Mám tu dárek, jen z čisté lásky, zkus ten šátek,
skryje tvé vrásky. Rozkveteš hned, jako květ, to je
krása, volný je, utáhneme jej, víc a ještě víc.” Tento
úryvek písně jste mohli slyšet 28. září na Budči, kde
se po roční odmlce konaly Svatováclavské slavnosti.
Předpovědi počasí nás ze začátku škádlily, ale jako
by samo počasí vědělo, že se tento den musí podařit.
A taky, že jo. Už od rána jsme po dokončení příprav
netrpělivě očekávali davy návštěvníků, kteří se
(stejně jako my) těšili na tento výjimečný den. Bohatý kulturní program započal skvělým divadelním
představením pro děti, ale i mnozí dospělí se nestyděli a zapojili se do pohádky o životě pod mořskou
hladinou. Interaktivní hrátky, převážně u menších
diváků, sklidily velký úspěch.

Pedagogové pokračovali ve vzdělávacích programech. Ředitelka školy ve studiu k výkonu specializovaných činností
prevence sociálně patologických jevů a doplňujícího vzdělávání pro učitele cizích jazyků Hry a interaktivní metody na
hodinách cizích jazyků, paní asistentka pedagoga v programu pro asistenty pedagoga, paní vychovatelka ve školní družině kreativního programu, paní učitelka v mateřské škole
zakončila kurz Logopedický asistent.

Jak by vypadaly Zákolany, ve kterých by se
ti líbilo žít?

O tom, že se za posledních patnáct let podařilo v Zákolanech ledacos opravit, není potřeba dlouze psát.
Stačí jen vzpomenout, jak vypadal obecní úřad a jeho
prostranství včetně kavárny před pár lety nebo jaký je
rozdíl mezi hasičskou zbrojnicí v roce 2018 a dnes. Nemluvě o budově školy, která po rekonstrukci pojme více
než sto žáků, či Hrobnickém domku na Budči, kde se návštěvníci mohou občerstvit.
To jsou však jen dílčí projekty, díky nimž je naše obec
hezčí a život v ní příjemnější. Před námi je ještě celá
řada úkolů, které čekají na svou realizaci. Ve strategickém plánu, který každé čtyři roky aktualizují a schvalují
zastupitelé obce na základě veřejné diskuse, patří mezi
priority dopravní bezpečnost a veřejný prostor. Ano,
jsou to především chybějící chodníky, parkovací místa,
špatný stav komunikací (nejen místních), ale i cesty,
cyklo a hipostezky, náves v Zákolanech, ale třeba i místa
pro setkávání v Kovárech a na Trněném Újezdu.
Obec s rozpočtem okolo 10 milionů korun musí zvažovat, které projekty jsou prioritní a kam napne své
síly. Důležité jsou i dotační programy, protože bez této
podpory bychom se skutečně neobešli. Bohužel zatímco na památky, školy, školky a dětská hřiště pamatují
evropské dotace celkem štědře, dopravní a technickou
infrastrukturu ve městech a obcích podporují jen sporadicky a s podmínkami, které jsou pro nás jen obtížně
splnitelné. Těžko totiž můžeme stavět široké chodníky
a přechody na úzkých silnicích plných zatáček a viaduktů.
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nutné zjistit, jestli o to občané mají zájem.
Každý se musí zamyslet, kde má svou hranici. Často chceme regulovat ostatní, ale svůj
plot si chceme udělat podle sebe. Například
v Litomyšli nebo v Kunraticích se lidé rozhodli se přizpůsobit společnému vzhledu
a je to určitě na pohled krásné. Pokud ale
je to na něčí úkor, tak to není v pořádku.
Pokud chce obec regulační plán nebo územní studii nějaké své části, je to skvělý nástroj, ale finančně leží na bedrech vlastníků
pozemků, což je pro mne zajímavý rozpor.

Klub Děti v akci pro letošní prázdniny připravil osm příměstských
táborů, které mohly využít nejen děti z naší školy, ale i z okolních
obcí. Témat bylo nespočet a každý si mohl vybrat to své. Herbert
s Cyrilem si připravili týden fotbalu a během tábora si kluci zahráli
i se zákolanským fotbalovým týmem.

Hned po odplutí všech zubatých i šupinatých
následoval již po dlouhá léta nejsledovanější školní
historický průvod. I letos byly děti pod vedením Ondřeje Kloučka a Adama Janouška skvěle připraveny
a vtáhly nás zpět do historie takovým způsobem,
že jsme sotva popadali dech. Byly prostě senzační.
Na pódiu se letos poprvé ukázaly Hravé Hlasy, což
je velmi živelný pěvecký sbor a jako třešnička na
dortu zakončil kulturní program kladenský soubor Zahrada, sestávající z lidí se zdravotním postižením. Po celý den jsme měli možnost zakoupit
skvělé domácí výrobky od místních i přespolních
prodejců. Od domácích sýrů po ručně dělaná mýdla,
ukázka výroby košíků přes mnohé další rukodělné
kousky. Měli jsme možnost ochutnat i výborné kulinářské speciality a zapíjeli je lahodným burčákem.
Program doplňovala historická skupina Thorax
a atrakce cirkusové skupiny Mansterville. Celý den
se vyvedl na jedničku a doufám, že i ve vás nechal
příjemný pocit. Již teď se bavíme o možnostech
zlepšení pro další ročník a jistě nezahálíme. A kdyže
se zase potkáme? No přece za rok, na Václava!
Tereza Hussarová

Závěrečný turnus v rámci příměstských táborů dětského klubu Děti
v akci pod vedením Terezy Hussarové a režiséra Martina Kubalce
s tématem filmového tábora se nesl v duchu hororu. Děti pod vedením lektorů vytvořily krátký film s názvem Zakletý les a shlédnout
ho můžete i na youtube.
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