Z O BEC NÍ H O Ú ŘA D U
NOVÝ VELITEL JSDH ZÁKOLANY
Po téměř deseti letech působení v čele Jednotky sboru
dobrovolných hasičů předal Jaroslav Votruba funkci svému nástupci, Tomáši Panskému. Tomáš se ujal vedení jednotky v nové hasičské zbrojnicí, ale i tak na něj čeká hodně
práce. Na konci svého životního cyklu je hasičská cisterna,
je potřeba vybavit jak technickou, tak společenskou část
hasičské zbrojnice, a především posílit sbor hasičů o nové
nadšence.
Máte-li zájem stát se dobrovolným hasičem nebo byste
rádi přivedli k této smysluplné aktivitě své děti, hasičská
zbrojnice je pro vás vždy otevřena! Nábor na kroužek mladých hasičů bude probíhat v září a o podrobnostech vás
budeme informovat.
Novému veliteli přejeme mnoho zdaru a Jardovi
Votrubovi vyslovujeme velké díky za to, že zákolanští hasiči nejen, že fungují (na rozdíl od mnoha okolních obcí),
ale fungují dobře!

Za obětavou práci Jardovi Votrubovi poděkovali 26. dubna
2021 starostka a zastupitelé obce a osobně též ředitel územního
odboru Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje
v Kladně plk. Ing. Martin Vondra, MBA. Zleva Jaroslav Votruba,
plk. Ing. Martin Vondra MBA a Tomáš Panský.

Možnost prohlédnout si hasičskou techniku využilo hned několik
rodičů. Nejen kluci, ale i malá děvčata zvědavě sledovali, jak
rychle se stačí hasiči připravit k výjezdu.

KLUBOVNA HASIČSKÉ ZBROJNICE
Zatímco hasiči si svou technickou část zbrojnice již
plně zabydleli, prostory klubovny v podkroví do nedávna
sloužily jen pro nepravidelná veřejná zasedání či pracovní
setkání představitelů obce. Uvolnění hygienických opatření však tuto situaci významně změnily a klubovna má své
první návštěvníky.
Díky dotaci MAS přemyslovské střední Čechy, kterou
jsme získali ve výši 350.000,- Kč na technické vybavení
a nábytek, budeme mít k dispozici skutečně kvalitní prostor jak pro spolkovou činnost hasičů a dalších zájmových
sdružení, tak pro všechny obyvatele obce. Součástí klubovny bude například audio vybavení pro pořádání on-line kon-

Schůzky k výběru herních prvků na Záplavce se účastnily
především maminky se svými dětmi.
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ferencí, projekční technika či kvalitní kopírka se skenerem.
Klubovnu budeme využívat jak ke společenským setkáním,
tak ke školením, přednáškám či filmové projekci. V průběhu léta si členové jednotky doplní klubovnu nábytkem
a vytvoří příjemné zázemí pro členy i širokou veřejnost.

ZÁPLAVKA
ANEB ZÁKOLANSKÁ NÁPLAVKA
S přibývajícím počtem malých dětí roste
v Zákolanech poptávka po dětském hřišti. S prosbou o pískoviště a lavičky se na obec obrátilo několik
rodičů a vlastně tak dali impuls k diskusi, jak doplnit a uspořádat hřiště podél budoucí cyklostezky
a v bezprostředním sousedství fotbalového hřiště.
V průběhu jara se uskutečnilo několik setkání, jejichž
smyslem bylo vybrat takové herní prvky, které by
využily všechny věkové skupiny dětí, ale posloužily by
i dospělým. Sešlo se desítky námětů a nápadů, takže
nastal spíš problém, s čím začít. A samozřejmě, kde na
to vzít peníze.

V neposlední řadě přišlo na řadu i to, jak se hřiště
bude jmenovat. Z několika námětů se nakonec nejvíc
líbila Záplavka – začíná jako Zákolany, hřiště je v záplavovém území a konečně i podobenství s pražskou
Náplavkou se převážné většině hlasujících zdálo jako
výstižné a vtipné.
Protože spoustu zábavy si můžeme dopřát i vlastními silami, netrvalo dlouho a vzniklo malé indiánské tábořiště. Využít ho mohou všichni a pokud bude
větší zájem o spaní v týpí, vymyslíme nějaká pravidla.
Plánujeme si vytvořit kuličkodráhu, prolézačky z vrbového proutí, z kmenů pokácených vrb… Zkrátka
čeká nás spoustu hezkých odpolední, které můžeme
věnovat našim dětem – a sobě navzájem.
Ale například posilovací stroje nebo složitější
herní prvky je potřeba koupit, a to od firem, které
mají potřebné certifikáty. K tomu je samozřejmě
dobré využít dotace a nejbližší termín je říjen, kdy
bude možné podat žádost na Ministerstvo pro místní
rozvoj (poskytuje 80% z celkové částky). Zastupitelé
obce odsouhlasili 500 tisíc, což nám sice neumožňuje
vybudovat beach volejbalové hřiště, o které je velký
zájem i ze strany fotbalového týmu, ale na druhou
stranu je to dost peněz, aby bylo z čeho vybírat.
Na schůzce 14. května bylo shodně rozhodnuto,
že nejvíce potřebujeme pískoviště se skluzavkou
a přístřešek, protože v horkých dnech se nemají jak
děti, tak jejich rodiče, kde skrýt před sluncem. Shoda
panovala i na tom, že je nutné vybudovat suchá WC
a nádrž s vodou na omytí rukou (podobně, jako jsou
na Budči u Hrobnického domku). Dále jsme se shodli

Při opékání buřtů se diskutovalo především o tom, jak a co
bychom si mohli na Záplavce vybudovat.
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na třech posilovacích strojích, které si přáli již před
lety kluci z Kovár a Trněného Újezdu. Naše představy
nyní zpracovává specializovaný projektant na dětská
hřiště, ale stále máte možnost se zapojit do veřejné
diskuse a samozřejmě i přijít, až se bude budovat
třeba kuličkodráha.
Velký dík patří Elišce a Danovi Hudákovým, kteří
získali prostřednictvím Nadace Veolia 25 000,- Kč na
pergolu, která by měla být součástí veřejného ohniště.
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V posledních několika měsících se na veřejných zasedáních
diskutoval záměr vybudovat v přízemí nádražní budovy
v Zákolanech keramickou dílnu. S nápadem přišly Lenka
Kubínová s Vráťou Křivanovou, a protože má keramika
v Zákolanech mnoho příznivců, rozhodli jsme se obětovat sklad
a místo něj si pro radost nás všech vytvořit sdílenou keramickou
dílnu. Z úsporných důvodů se na proměně bývalých skladů podílí
řada dobrovolníků především z řad učitelů a rodičů školních dětí,
a pokud vše půjde dobře, na podzim vás zde rádi přivítáme.
Současně bude od srpna probíhat oprava nádražní budovy
a můžeme se konečně těšit na novou čekárnu pro cestující.

17. června jsme v parku přivítali 30 nových občánků Zákolan, Kovár a Trněného Újezdu. Jestli to takhle půjde dál, zanedlouho bude muset škola Pod Budčí zavést noční směny.

Úvodní slovo
Velkou stavební akcí, která nás čeká v blízké době, je kompletní
oprava viaduktu v centru Zákolan. Z podnětu Pavla Sarnovského
proběhlo setkání s cílem dosáhnout co nejcitlivějšího přístupu
ze strany Správy železnic a.s., resp. projekční kanceláře
Dipont s.r.o. Zachovat původní ocelovou konstrukci se sice
nepodařilo, nicméně ve všech ostatních požadavcích nám
bylo vyhověno. Železniční viadukt bude obložen kamenem
dle našeho výběru, k železniční zastávce povede bezbariérová
cesta a také bezprostředním sousedům vyšla projekční kancelář
vstříc v jejich představách na budoucí podobu okolí.

Od 26. června budeme moci v Zákolanech využívat službu
Zásilkovny. Pokud by si někteří sousedé nevěděli rady, jak na to,
mohou se obrátit na obecní úřad.
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Milí sousedé,
možná jste si toho také všimli. Začíná
nová, letní sezóna, je potřeba vytáhnout
nové, letní strašáky. Editoři novin se
předhánějí ve vymýšlení nových hrozeb.
Covid už moc nezabírá. Co takhle zdražování stavebních materiálů? Bububu.
Nedostatek počítačových čipů? Dovolená u moře v ohrožení? Blízký bankrot
českých ﬁnancí? Huhuhu.
Jak vidíte, strašidlům se meze nekladou.
A nikdy to už neskončí - lidé si zvykli na
příval děsivých zpráv, vyvolává to lehké
mrazení jako kdysi v kině. Autorům to
vydělává peníze. A politikům vystrašený
dav taky není proti mysli.
My tady v Zákolanech podobné hry hrát
nechceme, a proto náš místní plátek
udržujeme v pozitivním rámci. Nejde
jen o titulky. Svět, tak jak ho vidíme, je
plný příležitostí. Můžete Lence a Vrátě
pomoct s keramickou dílnou. Můžete se
stát hasičem, nebo vyzdobit jejich klubovnu. Můžete na Záplavce vybudovat
kuličkodráhu s rybí tlamou nebo vymyslet stín pro lavičky s maminkami. Děti
i senioři přibývají a každý, kdo se jim
chce věnovat, je vítaný.
Že je to málo? Že tyhle naše malé radosti
nemůžou změnit svět? No, cokoliv vytvořené s láskou má ohromnou sílu. Ať už je
to hrneček nebo železniční viadukt.
Krásné léto přeje Ondřej Klouček

ROZHOVOR S VRATISLAVOU KŘIVANOVOU

To důležité znám od babičky
VRÁŤU KŘIVANOVOU NENÍ POTŘEBA DLOUZE PŘEDSTAVOVAT. POKUD JE VÁM MÉNĚ
NEŽ 18, ZNÁTE JI ZE ŠKOLKY. POKUD JE VÁM VÍC JAK 70, ZNÁTE JI JAKO KOORDINÁTORKU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. A POKUD JE VÁM NĚCO MEZI TÍM, ZNÁTE JI JAKO TU
PANÍ, CO VÁM NA BUDČI NALÉVÁ KÁVU A ZDOBÍ PALAČINKU ŠLEHAČKOU.

Myslím, že tě můžu uvést jako hrdou
Kovárku. Jak dlouho tady vlastně žiješ?
Dům v Kovárech jsem koupila v roce
1997 a trvale tady bydlím od roku 2001.
K Zákolanům mám ale hodně blízko od
malička. Jsem vnučkou paní Hellerové – pro mladou generaci je to odpověď
zvláštní a nic neříkající, ale
starší generace bude vědět.
Moje babička byla v Zákolanech přes 30 let vedoucí
obchodu. Jako malá pamatuju ještě „starou prodejnu“
v domě, kde dnes bydlí Langerovi - vchod po schodech
v čele domu, výlohy, jejichž
umístění je ještě dnes patrné na fasádě domu, dřevěná bouda na dvoře sloužící
k uskladnění průmyslového
zboží, suché WC, udržovaná zahrádka paní Bumbové, která bydlela ve druhé části domu. No, a pak kolem
roku 1975 akce „Z“ a výstavba prodejny,
jak ji známe všichni dnes, včetně prodejny masa a uzenin.
Jako dítě jsem ráda chodila s babičkou do práce pomáhat – rozvažovaly

jsme droždí, vyráběly jsme z kyselého
mléka syreček k prodeji, vybalovaly jsme
a doplňovaly zboží a nejraději jsem stála
vedle babičky u kasy. Třicet let byla zákolanská prodejna součástí naší rodiny,
takže můj vztah k ní je spojen s velkou
úctou a láskou k mé babičce.
Léta jsi pracovala ve školce
se samými caparty. To trvalo snad přes 10 let? Co ti
ta práce dávala?
Ve školce v Zákolanech jsem pracovala 12
let. Vlastně celý život jsem
pracovala s dětmi. Byla to
pro mě vždy velká zodpovědnost – vždyť nám rodiče svěřují to nejcennější,
co mají! Co mně práce ve
školce dávala? Snažila jsem
se děti brát a přistupovat
k nim jako ke svým kamarádům, dělat
s nimi „blbosti“, ale zároveň je učit lásce
k přírodě, ke druhým a k sobě samým.
Upevňovat v nich určité morální vlastnosti, které v dnešní komerční a technokratické době ve společnosti trochu
pokulhávají. Byla to fajn práce, myslím

si, že toto dětské období je jedno z nejkrásnějších.
Proč jsi starosti o malé děti vyměnila za
starosti o seniory?
Změna je život! Ve školce jsem vnímala svou roli jakési prodloužené ruky
maminek a věk dětí se neměnil – takže
vlastně tak trochu stále na mateřské. Prostě jsem už potřebovala vyjít ze zaběhnutého stereotypu. Naskytla se možnost
práce koordinátora komunitního života
a sociální pomoci a co se týče náplně práce, je to naprostý opak ve srovnání se
školkou. Dny trávím cestováním, organizuji a zařizuji různé záležitosti podle individuálních potřeb jednotlivých sousedů,
komunikuji s úřady, doprovázím k lékaři,
zkrátka dělám vše, co se skrývá pod názvem sociální služba a pomoc. Bohužel
covidová opatření nám znemožnila organizaci kulturního a společenského vyžití,
což mě mrzí – na to jsem se hodně těšila.
Tvoje pozice sociální pracovnice letos
končí. Dělala bys to dál, kdyby to šlo?
Nastupovala jsem na tuto pozici s vědomím, že je to práce pouze na jeden rok,
tedy do konce července 2021, kdy vyprší
dotace z Operačního programu zaměstnanost. Vzhledem k tomu, že tato služba byla a je velice využívaná, vím nyní
i já, jak je v našich obcích potřeba. Zastupitelé budou jednat o pokračování
Pokračování na str. 2
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sociální pomoci seniorům z rozpočtu obce
a uvidíme, jak to dopadne. Pokud bude toto
pracovní místo zřízeno, ráda bych alespoň
nějakou formou pokračovala.
Víme, jak často na schůzích zastupitelstva
bojuješ za Kováry. Co bys udělala jako první, kdybys byla neomezenou vládkyní obce?
Co se dá zlepšovat? Co tě štve?
To je složitá otázka! Obec vnímám jako
jednu velkou rodinu, složenou ale z velkých
individualit, které někdy táhnou za jeden
provaz, někdy ale jdou proti sobě - zrcadlem je i naše zastupitelstvo obce. Jsme tři
vesnice – o to je to možná vše těžší. Zlepšila
bych komunikaci mezi občany a zastupiteli
jednotlivých obcí – určitě bych například
navrhla 4x do roka setkání všech kovárských sousedů se svými zastupiteli. Zde by
všichni otevřeně mohli říci, co je trápí nebo
co jim udělalo radost, co se povedlo a co ne.
Vždyť každý z nás je součástí jednoho velkého společného domova, tak pojďme ho
zkusit i společně tvořit!
Co mě štve? Zastupitelé prominou, ale
jejich nesourodost. To je to pomyslné táhnutí za jeden provaz. A pak také malá účast
veřejnosti na veřejných zasedáních – myslím, že je fajn vědět, co se v obci, kde žiji,
děje, dít bude a který ze zastupitelů prosazuje třeba to „mé“.
Už od podzimu minulého roku tě můžeme
o víkendech potkávat v Hrobnickém domku
na Budči. To je příprava na tvou vysněnou
hospodu ve vlastním domě?

Hrobnický domek je moje srdeční záležitost. Je opraven přesně v „duchu“, který
mám ráda – interiérem i exteriérem. Když
návštěvníci Budče chválí zdařilou rekonstrukci – naparuju se jako „páv“ a kroutí se
mi jazyk, když musím odpovědět, že stavba
není moje, ale patří obci. (smích)

když jsem tady koupila dům a chodila na
procházky na Budeč – vždy jsem si říkala,
že by bylo fajn mít na Budči občerstvení –
takže sny se plní!
Koho na Budči potkáváš? Co tě tam nejvíc
pobavilo v poslední době?

toho všeho můžu být součástí.
Vypadá to, že péče o druhé tě naplňuje. Ať
už jídlem nebo pohlazením. Ty asi nejsi moc
tvrdá byznysmenka.
To asi nejsem, není mi příjemné brát od
druhých peníze – to se opravdu s byznysem
asi moc neslučuje. (smích)
Působíš jako idealistka, která není moc
spokojená s tím, jak se všechno kolem nás
přepočítává na peníze. Máš nějakou představu, jak by to šlo bez nich?
No, o tom často přemýšlím. Peníze jsem
dříve vnímala jako obyčejné papírky, kterým jsme my lidé dali ohromnou moc a sílu.
Teď se snažím k nim najít přátelský vztah
a vnímat je jako energii, kterou zkrátka za
něco vyměním. Možná coronavirus nastartoval změnu v myšlení nás lidí – a začneme
si vážit jiných hodnot. Něco nás už probudit muselo! Třeba se ještě dočkáme doby,
kdy vyměňovat budeme, ale „papírky“ už
k tomu potřebovat nebudeme.

Ano, každý víkend (pokud celodenně
neprší) nabízíme v Hrobnickém domě občerstvení – snažíme se vařit ve stejném duchu, v jakém byl domek opraven – tedy jídla
našich babiček. Ve svém domě bych hospodu chtěla – v podobném stylu Hrobnického
domku, ale mé finanční možnosti mně to
zatím bohužel nedovolují zrealizovat. Ale

Budeč je charizmatické místo s geniem
loci, takže charizmatické lidi se svým vnitřním kouzlem. Je zajímavé pozorovat, jak
se stejné věci vzájemně přitahují. Lidé tam
chodí meditovat, cvičit jógu, tančit, zpívat,
bubnovat, malovat a nebo jen relaxovat u
domácí bezovky a užívat si klid, který Budeč bezesporu nabízí – a to mě moc těší, že

Na závěr se trochu zasni. Co budeš dělat za
deset let? A co přeješ nám?
Za 10 let možná už budu babičkou,
možná budu stále provozovat občerstvení
na Budči nebo budu mít vysněnou hospůdku v našem konečně již opraveném domě.
Nám všem přeju vytvořit si ze svých domovů láskyplný ráj na zemi, kam se vždy
my i naše děti budeme rádi vracet - dnes,
zítra, za deset nebo i za padesát let!
Děkuji za rozhovor a přeji za celou redakci
tobě i nám, aby se sny splnily!
Ondřej Klouček

TABLETY
PRO SENIORY
Jednou z možností, jak pomáhat seniorům, je podpora jejich dovedností v oblasti moderních technologií.
Současná doba umožňuje – a někdy i vyžaduje – digitální
komunikaci se státní správou a se zdravotnickými zařízeními a my bychom chtěli, aby naši senioři nebyli v tomto ohledu pozadu.

Po dlouhé době se již dvakrát očkované tetičky z Baráčnické obce Podbudeč mohly konečně osobně setkat!
Krásné počasí nás vylákalo na Budeč a na závěr sedění došlo i na opékání buřtů. Moc jsme si to užily
a srdečně zveme všechny naše členy, aby se k nám přidali. Další sedění se bude konat opět na Budči, a to
v úterý 13. července od 15:30 hodin. Máte-li zájem o odvoz automobilem, volejte Vráťu Křivanovou.

Jak dál v péči o seniory?
Proměna venkova, jejímiž svědky jsme poslední desítky let, se v mnoha ohledech promítá i do
života seniorů. Stále méně žijí staří lidé ve společných domácnostech se svými dětmi a v určité
životní etapě jsou tak odkázáni sami na sebe. I když sousedská pospolitost a mezigenerační solidarita na vesnici zcela nevymizely, situace seniorů zdaleka není taková, jakou bychom si přáli.
Nízké důchody, špatná dopravní infrastruktura, rušení obchodů, služeb a další specifika venkova
nenahrávají tomu, aby si lidé v důchodu užívali poklidné a spokojené stáří. Nižší schopnost orientace ve světě plném šmejdů a lákadel na nové zboží za skvělé půjčky mají pak za následek dluhy
a exekuce. A právě proto, abychom předcházeli někdy až tragickým koncům, je důležité, aby měli
lidé možnost včas se obrátit s prosbou o radu a pomoc.
Většina seniorů, ale i lidí mladšího věku, kteří se ocitli v tíživé situaci, ví, že se mohou s důvěrou obrátit na obecní úřad. Bylo tomu tak vždy, ale od roku 2019 jsme měli díky dotaci z Operačního programu zaměstnanost (OPZ) péči o zákolanské seniory a lidi v nouzi opravdu dobře
zajištěnou. Pozici sociální pracovnice postupně zastávaly Tereza Hussarová, Veronika Kaňková
a Vráťa Křivanová. Během svého působení navázaly spolupráci s desítkami sousedů a všemi možnými způsoby se jim snažily ulehčit život. Odvozy k lékařům, nákupy, potravinová pomoc, ale
i poradenství ve finančních záležitostech, při jednání s úřady, vyřizování sociálních dávek, invalidních důchodů, pomoc při hledání zaměstnání nebo bydlení – a řešení řady dalších životních
situací byly náplní práce našich milých a ochotných kolegyň.
Bohužel v červenci tato dotace končí a zastupitelstvo obce je postaveno před otázku, jak dál.
Podle aktuálních informací již s dotacemi pro jednotlivé obce v příštím rozpočtovém období nemůžeme počítat. Rýsuje se však možnost čerpat finanční prostředky na sociální služby prostřednictvím místních akčních skupin, a protože Zákolany mají v tomto ohledu značné zkušenosti,
byli jsme požádáni o přípravu žádosti za MAS Přemyslovské střední Čechy, jejímž jsme členem.
Samotný program se však teprve připravuje a zahájení projektů z OPZ+ (2021 – 2027) se plánuje
nejdříve za rok. Kromě toho nelze předpokládat, že by se do každé obce podařilo získat jednoho
pracovníka na plný úvazek a služby tedy budou nabízeny v omezeném rozsahu.
Na veřejném zasedání 31. května byla problematika sociální pomoci v Zákolanech předmětem diskuse, z níž vyplynula potřeba v těchto službách pokračovat. A to nejen z důvodu petice
se 43 podpisy, kterou senioři předali vedení obce, ale především proto, že jsme si vědomi, jak
potřebné je na naše sousedy nezapomínat. O tom, jakou formou se bude sociální péče v Zákolanech v budoucnu provozovat, rozhodne zastupitelstvo na veřejném zasedání
v červnu a samozřejmě budeme všechny
naše seniory včas informovat.
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Z PRÁVIČKY Z VAŠÍ ŠKOL KY A ŠKOLY POD BUDČÍ

Před pár lety jsme si nedovedli představit naše babičky a dědečky
s mobilními telefony - a dnes jsou naprostou samozřejmostí. Stejně tak
mají možná někteří obavu z počítačů, dotykových telefonů nebo i jen ze
slova Internet.

12. dubna 2021 se do mateřské
školy vrátili předškoláčci a všichni
žáci do základní školy. Děti byly každý týden antigenním testem formou
samoodběru z nosohltanu testovány
na COVID-19. Žádné pozitivní případy zjištěny nebyly. Začátkem května
byla umožněna osobní přítomnost
všem dětem v mateřské škole. Od
24. 5. přešla naše škola na systém
PCR-testování ze slin s frekvencí jednou za čtrnáct dní.
V průběhu dubna probíhal korespondenční formou zápis do 1. ročníku. Přihlásil se rekordní počet žáků
(49 dětí). Do prvního ročníku k prezenční formě docházky bylo přijato
25 dětí (7 žáků ze spádové oblasti).
Ve středu 12. května 2021 se uskutečnil zápis do mateřské školy. Do prezenční formy návštěvy mateřské školy
bylo přijato 10 dětí. 7 dětí bylo přijato
k individuálnímu vzdělávání.

I přes doznívající mimořádná opatření byl pro děti připraven zajímavý
program. Mateřská škola se 31. 5. vypravila na ekologickou exkurzi na Záchrannou stanici AVES do Brandýska.
2., 3. a 5. ročník jel na výlet do Zoologické zahrady do Prahy. Žáci druhého
ročníku se zúčastnili zajímavé přednášky o vodě a včelách v Zákolanech
a okolí. Děti z prvního ročníku zavítaly přívozem za spolužačkou na farmu
v Dolánkách, do Želíz na exkurzi do
kovářské dílny a muzea vojenské techniky v Rokycanech.
Žáci ze 3., 4. a 5. ročníku měli
1. června připraven zajímavý výlet po
pražských památkách s výkladem paní
průvodkyně. Pátý ročník se zapojil do
diskuse po promítání filmu V síti: Za
školou (o nebezpečí na internetu).
Dvě asistentky pedagoga dokončily kurz Studia pedagogiky (Asistent
pedagoga) a ředitelka školy pokračo-

vala ve Studiu k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů.
4. třída pod vedením pana třídního učitele Adama Janouška zakončila 10. června kreativní projekt
zajímavým programem pro rodiny
na Budči. Tímto způsobem výuky se
u dětí podporují kompetence k učení, občanské kompetence a kritické
myšlení. V takto pojaté výuce již neexistují předměty izolovaně. Důraz se
zde klade na mezioborovou spolupráci, na provázání dosud jednotlivých
předmětů do ucelených celků. Výklad
učitele zde nahrazuje z větší části týmová práce žáků.
Od září 2021 se škola díky finanční
podpoře Sdružení rodičů a přátel školy zapojí do programu Skutečně zdravá škola, který dětem nabízí kvalitní
pokrmy a podporuje a rozvíjí v dětech
zdravé stravovací návyky.

V rámci našeho projektu jsme si vytkli za cíl překonávat tyto bariéry
a naučit minimálně třicet zájemců základy práce s tablety. S touto myšlenkou jsme se přihlásili do soutěže Obec přátelská rodině a seniorům
2021, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. V celonárodní konkurenci jsme se umístili v I. kategorii na 2. místě a obdrželi
250 000,- Kč. Tyto peníze jsou určeny na nákup tabletů, připojení k Internetu a především na školení. To bude probíhat jak společně, aby si
lidé mohli vyměnit zkušenosti, tak především individuálně.
A co se budeme učit? Především překonávat obavu z nových věcí.
Stejně jako telefon či dálkové ovládání televizorů se i tablet může stát
vítaným pomocníkem ve vašem životě. Konkrétně se pak naučíme praktické dovednosti, jako je registrace k očkování, nákupy až do domu, budete si umět popovídat s dětmi či vnuky
pomocí Skype, vyhledávat zajímavosti a informace na
Internetu a ovládat
praktické aplikace
dle vlastního výběru.
Nezapomeneme ale
i na zábavu. Naučíme
vás hrát třeba sudoku,
poslechnout si rádio
nebo
fotografovat.
Možností je neomezené množství a záleží
pouze na tom, co vás
bude bavit.
Těšíme se na vás!
Lucie Wittlichová
starostka

FOTOSOUTĚŽ

dokončení ze str. 1

KULTURNÍ OKÉNKO

Obec Zákolany vyhlašuje
fotograﬁckou soutěž pro amatéry
ve dvou věkových kategoriích: do 12 let / nad 12 let
É

Koncem května byl ukončen příjem
fotograﬁí do soutěže, kterou jsme vyhlásili ve dvou věkových a třech tematických
kategoriích. Do soutěže je nominováno
celkem 82 fotograﬁí, které v brzké době
budete moci hodnotit na webových stránkách obce. Hlasovat budeme moci do konce
srpna, v září se pak dozvíme, čí fotograﬁe
si získaly nejvíc obdivovatelů. Vybírat bude
i odborná komise složená z Otty M. Urbana, Filipa Wittlicha a Marka Višňovského,
takže vítězů bude opravdu hodně.

V minulém vydání jsme vás upozornili na literární prvotinu Jakuba Hussara a jeho novou knihu 0 TU: Velký příběh o strastiplné cestě. Druhý díl
byl ve středu 16. června slavnostně pokřtěn za účasti vydavatelství Argo,
médií, a především fanoušků v pražské galerii DOX.

Cestu do galerie DOX jsme využili k návštěvě výstavy Vanitas, kterou nás
provedl její autor Otto M. Urban. Výstava o smrti a zmaru představuje díla
šesti desítek současných výtvarníků, z nichž někteří představili své objekty
i u nás na Budči v rámci kulturního projektu BINO. Dřevěná socha Hlava
vážky od Marka Škubala je dnes součástí posezení u Hrobnického domku.

23.06.2021 8:23:47

