Obecní info
Obecní úřad sídlí ve vlastní budově
Koncem minulého roku proběhly poslední administrativní úkony spojené s koupí domu čp. 55, ve kterém sídlí Obecní úřad
Zákolany. O jeho koupi rozhodlo zastupitelstvo na veřejném zasedání dne 18. října, a to za částku 4.269.659,– Kč. V domě se
nachází pobočka České pošty, což byl také jeden z významných
důvodů, proč se obec rozhodla převzít nemovitost do svého
vlastnictví. Při současné hrozbě uzavírání poštovních poboček
máme tak možnost nabídnou vedení pošty rozšíření a poskytnout větší prostory pro služby i okolním obcím. V domě se dále
nachází čtyři byty a půdní prostory nabízejí do budoucna možnost vestavby dalšího bytu.
Protože se k domu nedochovala stavební dokumentace, probíhá
v současné době zaměření a ve spolupráci s architekty Ivanem
Vavříkem a Matyášem Roithem se připravuje harmonogram
postupné rekonstrukce. Do budoucna je plánována především
oprava střechy a výstavba nového bytu v podkroví. Postupně –
tak, jak bude dovolovat obecní rozpočet – by měly rekonstrukcí
procházet jednotlivé byty a chodby. Přízemní prostory, v nichž
je nyní uložen archiv, resp. sklad obecního úřadu, bychom rádi
využili pro dětský klub. Bude však záležet na aktivitě dětí, případně rodičů, aby si prostory pro tyto účely upravili.
Rádi bychom také opravili drobné stavby v zahradě a našli jejich
nové využití. Jednou z možností je vyčlenit tyto prostory pro budoucí cukrárnu s kavárnou a využít zahradu pro posezení hostů,
především pak pro maminky s dětmi. Tento typ občerstvení v
Zákolanech chybí, je však potřeba, aby se k tomuto záměru vyjádřili především obyvatelé obce.

Volby prezidenta republiky v Zákolanech
V lednu letošního roku jsme měli poprvé v naší historii možnost volit
svého prezidenta v přímé volbě. Prvního kola volby prezidenta České republiky se v Zákolanech zúčastnilo 275 z 434 oprávněných
voličů a volební účast tak byla 63,36 % (celorepubliková účast byla
61,31%). Vítěz prvního kola Miloš Zeman získal od zákolanských 70
hlasů, druhý v pořadí Karel Schwarzenberg 69 hlasů. Na třetím místě se umístil kandidát ČSSD Jiří Dientsbier s 55 hlasy a čtvrtou pozici
obsadil nezávislý kandidát Jan Fischer se 42 hlasy. Nejméně hlasů,
a to čtyři, získala Taťána Fischerová. Druhého kola volby prezidenta České republiky se v Zákolanech zúčastnilo 247 voličů, což znamená 57,85% volební účast. Miloš Zeman získal 133 platných hlasů
(54,28%), Karel Schwarzenberg pak 112 hlasů (45,71%). V celorepublikovém hlasování zvítězil Miloš Zeman s 54,80% hlasů a stal se tak
prvním prezidentem voleným v přímé volbě.

Anketa obce Zákolany
Vážení čtenáři,
před pěti lety proběhla v obci Zákolany anketa, jejímž cílem bylo
zjistit, jak se vám v obci žije, co zde chybí, co by se podle vás
mohlo zlepšit a naopak, co se vám zde zamlouvá.
Rádi bychom věděli, jak se podle vás situace za uplynulých pět
let změnila a proto jsme se rozhodli požádat vás o vyplnění nové
ankety. Otázky jsou z velké části shodné, proto budeme moci
porovnat, zda došlo ke zlepšení či naopak ke zhoršení situace.
Některé otázky budou nové, protože nás například zajímá, co by
se vám líbilo v prostorách zahrady Obecního úřadu, zda byste
uvítali více kulturních akcí a podobně.

Petice
Na Obecním úřadu v Zákolanech a v Kolči je připravena k podpisu petice za změnu nebo zavedení nového ranního spoje linky A23 (Koleč – Praha), který by umožnil žákům, studentům a
zaměstnaným občanům včasný příjezd do škol a zaměstnání na
území Prahy. Autobus s odjezdem v 6.02 ze Zákolan je v Praze
již v 6:48, což je brzy, druhý ranní spoj odjíždí ze Zákolan v 7:20
a v Praze je v 8:00, což je pozdě.
Na petici je též požadavek na prodloužení trasy autobusu ze Slaného do Trněného Újezdu až do Holubic.
Prosíme všechny, i ty, kterých se tento problém přímo netýká,
aby na Obecní úřad přišli petici podepsat.
Děkujeme.

Hřbitov na Budči
Hřbitov na Budči tvoří součást národní památky hradiště Budeč.
Formálně je sice majetkem církve, ale správu a údržbu zajišťuje
na základě smlouvy obec. Protože se jedná o chloubu naší obce,
snažíme se udržovat jak hřbitov a okolí Budče, tak přístupové
cesty čisté a upravené.
Na rozdíl od ostatních obcí, jež mají ve své správě hřbitovy, nezvyšoval Obecní úřad v Zákolanech po desítky let poplatek za
nájem hrobů. Částka 160,– Kč na deset let (16,– Kč ročně!) však
neodpovídá ani nákladům na úklid a opravy, ale ani významu lokality, kterou Budeč jistě je. Od letošního roku byl proto poplatek
zvýšen na 500,– Kč za stejné období.

bubeníci z Akademie
Vážení čtenáři Budečských rozhledů,
vážení zákolanští sousedé.
Jaro je tady a my plníme slib,
že se do Zákolan vrátí bubeníci
z Akademie múzických umění v Praze.
Jejich koncert se uskuteční
v pondělí 13. května 2013
v 18:00 hodin v sále U Libuše.

Moc se na Vás těšíme
SMS Infokanál
V průběhu února obdrželi všichni obyvatelé informační leták
o možnosti registrace do SMS infokanálu. Ti, kdo se zaregistrují
nebo předají své kontakty na obecní úřad, budou dostávat od
obce aktuální informace o dění v obci a o různých kulturních
akcích. Jedná se o bezplatnou službu, která vám poskytne okamžité zprávy o dopravní situaci, odvozu odpadů, odstávce elektřiny apod. Registrovat se lze zasláním SMS zprávy nebo přes
webové stránky obce.

Setkání U Libuše
Dne 26. února proběhlo v sále U Libuše setkání, jehož účelem
bylo představit kulturní, společenské a sportovní akce, které
nás v letošním roce čekají. Čtenářům Budečských rozhledů přinášíme informace o některých z nich, na webových stránkách
obce pak naleznete kalendárium, kde budou postupně aktualizovány jak konkrétní akce, tak jejich termíny. Věříme, že si každý vybere, neboť nabídka je opravdu veliká. Plánovány jsou také
společné brigády. Jako první bude oprava a úklid Malého sokolského hřiště dne 13. dubna od 9 hodin, dále nás čeká 20. dubna
společný úklid kovárské Knihovny a zvelebení jejího okolí.

Prodloužení termínu ukončení stavby mostu v Zákolanech
K velkému zklamání všech obyvatel Zákolan, ale i okolních obcí,
jsme byli informováni o prodloužení termínu dokončení stavby
mostu. Důvodem jsou počáteční prodlevy způsobené administrativními průtahy a klimatické podmínky, které nedovolují realizovat některé stavební práce. Nový termín ukončení stavby je
30. duben 2013.

Kastrace koček
Upozorňujeme občany na možnost kastrace koček i kocourů za
100 Kč. Zájemci, prosím, kontaktujte pí. Novákovou na tel. č.
733 550 296. S pí. Novákovou si můžete dohodnout i dopravu
ke zvěrolékaři. Kastraci provádí MVDr. Pochobradský z Veltrus.

Fotbalová přípravka po podzimu v přípravě
Po roce trénování jsme začali hrát konečně vytouženou soutěž
starších přípravek. Celkem náš tým tvoří patnáct chlapců a to
v rozmezí ve věku 4 až 10 ti let. Ti starší srdnatě na hřišti bojují
a ti mladší fandí a čekají na svou vytouženou chvilku, kdy budou moci nastoupit. Občas sice ani nezasáhnou do hry, ale fandí
a těší se z každého vítězství svých kamarádů. Náš tým si nestojí
nijak světoborně, ale šesté místo z deseti týmů je sympatické.
Měli jsme dobré i špatné zápasy, ale co nás asi mrzí nejvíce je
neproměňování vyložených šancí.
Přes zimu trénujeme každý čtvrtek v tělocvičně a někdy jezdíme o víkendech i na turnaje. Žádný turnaj jsme sice ještě
nevyhráli, ale nás jako trenéry těší především předvedená hra
a talent některých hráčů. Především Venouška Kaliny a Marka
Truhláře.
Od dubna budou tréninky ve středu od 17 hodin na fotbalovém hřišti. Na jaře bychom chtěli alespoň o jeden stupínek výš
a umístit se celkově na pátém místě. Proto apeluji na všechny,
kterým není lhostejná naše mládež, aby se přišli podívat a trošku povzbudit.
S pozdravem a s přáním se setkat na některém z našich utkání.
Ivan Novák a Jakub Staněk

Z obecních kronik (díl pátý)
Kronika 1936
První záznam kroniky z roku 1936 začíná zprávou o pokusu
odtrhnout obec Trněný Újezd od okresu Praha. Protože většina
z nás se neorientuje ani v současném systému státní správy a
samosprávy, dovolte úvodem základní informace. Od 15. století,
kdy se Čechy dělily na 14 krajů spadaly naše obce do okresu Rakovnického. V důsledku revolučních událostí roku 1848 došlo
nejen k zavedení ústavnosti (duben 1848), ale také ke zrušení
poddanství (září 1848). Tato zásadní změna znamenala přijetí
základních občanských svobod, ale i komplexní reorganizaci
státní správy.
Principem bylo pochopení svobodné obce jako základu svobodného státu. Byla zrušena patrimoniální (vrchnostenská) správa (panství) a nahrazena byla správou státní (zeměpanskou). Dále byla
zavedena samospráva, čímž se veškerá správa zdvojkolejnila.
Obce (města) se členily na místní, okresní a krajské a staly se
základními jednotkami územně správního členění státu. Státní správa byla pak vytvořena na úrovni zemí (království, markrabství, vévodství atd. ), krajů (celkem 7, zrušeny v r. 1868) a
okresů, v jejichž čele stál hejtman. Obce Trněný Újezd (s osadou
Zákolany) a Kováry se staly součástí kraje Praha a politického a
soudního okresu Smíchov. Po zrušení krajů v roce 1868 zůstal
Trněný Újezd součástí okresu Smíchov.
Za první republiky se okresní správa opět měnila, obce patřily
do okresu Praha – venkov nebo Praha – západ. V roce 1949
došlo k další změně a obce až do roku 1960 příslušely ke Kralupskému okresu. Od roku 1960 až do současnosti patříme pod
okres Kladno, resp. Středočeský kraj. V této době došlo také ke
sloučení obcí Trněný Újezd a Kováry – staly se osadami nově
zřízené obce Zákolany.
Lucie Wittlichová
Chybělo málo, že naše obec nebyla odtržena od okresu Praha
– venkov. V lednu totiž přicházejí finanční úřady s návrhem, aby
naše obec a ještě asi 7 jiných obcí bývalého okresu smíchovského
byly přiděleny k bernímu úřadu v Kralupech nad Vltavou. Obecní
zastupitelstvo naší obce vyslovilo se však proti tomuto návrhu.
Na den 7. června byly vypsány volby do obecního zastupitelstva politické obce a do osadního zastupitelstva v Zákolanech.
Osadní volby (v Zákolanech pozn. LW) odpadly, poněvadž došlo
k dohodě na postavení jedné kandidátky... Osadním starostou zvolen opět dosavadní starosta Ant. Duda starší, rolník na odpočinku.
Na obecní volby (v Trněném Újezdu, pozn. LW) podány 4 kandidátky: 1) Občanská Trněný Újezd – Zákolany, 2) Občanská Zákolanská, 3) Komunistické strany Československa, 4) Volební skupiny
občanské Trněný Újezd. Jednotlivé kandidátky dostaly tento počet
hlasů: čís. 1: 145, čís. 2: 162, čís. 3: 89, čís. 4: 85. Při ustavující
schůzi zvolen starosta Hladký Lad., členy obecní rady L. Šouša jako
náměstek starosty, V. Duda ml., V. Nemejovský a L. David. Obecní
zastupitelstvo čítá 15 členů, zastupitelstvo osadní 12 členů.
Obecní rada vzhledem k těžkým finančním poměrům obce dala
návrh na zavedení bytové dávky ve výši 10,– Kč z obytné místnosti a 20,– Kč z obchodní místnosti. Obecní zastupitelstvo však
na popud finanční komise od zavedení bytové dávky upustilo.
15. června zemřel Frant. Havlík, malorolník z Trněného
Újezda ve věku 81 roku. Pohřební průvod s tělesnými ostatky
zemřelého zastavil se u pomníčku (tzv. křížku) nad školou; Dal
jej sám zemřelý F. Havlík postaviti již v r. 1898 na paměť toho,
že tam tehdy jako zázrakem ušel téměř jisté smrti.
23. srpna při turnaji v odbíjené (vítězí Sokol Nusle) byly současně první střelecké závody v Zákolanech.

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
tak, jako bylo podzimní číslo Budečských rozhledů roku 2012 věnováno
pozemkovým úpravám a věcem s tímto
souvisejícím, jarní vydání jsme se rozhodli věnovat sociální oblasti. Jedná se
o téma, které se nás všech bezprostředně dotýká.
Doby, kdy byla zdravotní péče pro
všechny v naší zemi zdarma, přídavky na
děti se vyplácely plošně a sociální dávky
byly rovnoměrně rozdělovány, jsou nenávratně pryč. Záměrně vynechávám
jakýkoliv dodatek typu naštěstí nebo žel
Bohu. To je skutečně věc názoru, osobního přesvědčení a v neposlední řadě asi
také životní zkušenosti.
Pravdou je, že v současném systému vyplácení sociálních dávek je
v dnešní době velmi složité se orientovat. Mnohdy ani úřednice za toto odpovědné nejsou schopné jednoznačně
zodpovědět dotazy a nezřídka se stává,
že stejný dotaz položený na více místech bývá rozdílně interpretován.
Právě proto jsme se snažili alespoň
částečně Vám pomoci s orientací. K tomuto slouží příspěvek na straně 2 s názvem Státní systém sociální podpory.
V něm je stručně shrnut seznam podpor
poskytovaných státem.
Na první stranu jsme pro Vás připravili rozhovor s paní Marcelou Kolenčíko-
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úřadu Otvovice dlouhá léta pečuje o seniory v Domě s pečovatelskou službou.
Ptali jsme se jak na financování a provoz
domova, tak i na její osobní zkušenosti
v sociální oblasti.
Uvnitř listu si můžete přečíst výroční
zprávu hasičského sboru, nechat se pozvat na koncert bicích nebo třeba do Piánky na cyklus dokumentů. Nechybí ani
zprávy z místní školky a školy, informace
o oddílu dětské kopané.
Na poslední straně jsou pak tra-

31.3.–1.4.

Výstava – sochař Hnátek (Sál U Libuše)

13. dubna

Brigáda na Malém sokolském hřišti

20. dubna

Jezdecké závody (Statek Kováry)

20. dubna

Brigáda v kovárské knihovně a okolí

23. dubna

Dokino 1. (Dva nula, Pavel Abrahám, Tomáš Bojar)
(Pianka)

11. května

Jezdecké závody (Statek Kováry)

období hojně. Můžete se nechat zlákat

13. května

Koncert bubeníci (Sál U Libuše)

k účasti na Májové veselici, využít mož-

18. května

Májová veselice (Sál U Libuše)

nosti sportovního vyžití na volejbalo-

21. května

Dokino 2. (Pevnost, Lukáš Kokeš a Klára Tasovská)
(Pianka)

25.–26. května

Volejbalový turnaj (Malé sokolské hřiště)

1. června

Jezdecké závody (Statek Kováry)

1. června

Noc kostelů (Budeč)

2. června

Dětský den (Podholí)

8. června

Nohejbal (Malé sokolské hřiště)

12. června

Divadlo VAD – Píseček (Pianka)

22. června

Jezdecké závody (Statek Kováry)

23. června

Pouť (Náves Zákolany)

23.–30. června

Výstava 100 let fotbalu (Sál U Libuše)

30. června

100 let fotbalu v Zákolanech (Hřiště Zákolany)

diční zprávičky z obecního úřadu, kro-
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Jelikož jsme se v tomto čísle Budečských rozhledů rozhodli věnovat sociální problematice a aspektům, které s tímto souvisejí, chtěli jsme, aby i náš jarní rozhovor byl přínosem
k tomuto tématu. Dlouho jsme zvažovali a nakonec naše volba padla na paní Marcelu Kolenčíkovou.
V Zákolanech zatím nemáme vlastní domov důchodců. Paní Kolenčíková již dvacet let
usnadňuje život seniorům v Otvovicích v roli domovníka, správce a údržbáře v jejich Domě
s pečovatelskou službou. Chtěli jsme se jí proto zeptat na její zkušenosti s prací se seniory
a pro seniory, informovat se na uspořádání a provoz.
Náš rozhovor bych ráda začala otázkou konkrétně na otvovický domov pro seniory. Kolik máte
míst a jsou všechna obsazená nebo máte možnost ještě ubytovat další případné klienty?
Máme u nás sedmnáct pokojů. Z toho byly
čtyři pokoje volné, ale teď se nám sem bude stěhovat další pán z Otvovic, takže máme volná tři
místa.

nika z let minulých nebo třeba kalendárium akcí, které nás v nejbližší době
čekají.
A že jich je jako každý rok v tomto

vém nebo nohejbalovém turnaji, zajít
si na divadelní představení společnosti V.A.D. nebo třeba navštívit Budeč
v rámci akce Noc kostelů. A samozřejmě mnoho dalšího.
Tak ať se budeme potkávat na hřišti, v parku, na tanečním parketu, v kostele nebo v hledišti, hlavně ať je nám
každému zvlášť a všem spolu dohromady dobře.
Přeji Vám za celou redakci Budečských rozhledů příjemné prožití velikonočních svátků, hodně sluncem prozáře-
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Rozhovor s paní Marcelou Kolenčíkovou, zodpovědnou
za chod Domova s pečovatelskou službou Otvovice

vou, která jako zaměstnanec obecního

o nově fungujícím dětském klubu nebo

K A L E N D Á Ř

Tradiční karneval se v letošním roce konal opět na sále restaurace U Libuše. Klaun Hugo se svou společnicí se ujali programu a málokoho nechali sedět
na židli. Mezi malými návštěvnicemi převažovaly princezny a víly, nechyběla ale ani včelka Mája a čarodějnice. Kluci si zase oblíbili masku hasiče a
Spidermana. Foto: LW

ných dní a jarní pohodu.
Kristina Langerová

A jaká jsou kritéria pro přijetí do Vašeho zařízení?
Tím, že dlouhodobě jsou tady místa volná,
jsme žádná kritéria řešit nemuseli. Předpokládám, že v případě posledního volného pokoje
by dostal přednost zájemce z Otvovic. Ale tím si
nejsem jistá, to by, předpokládám, řešil obecní
úřad individuálně.
Naše čtenáře by také určitě zajímalo, jak vlastně
jednotlivé pokoje vypadají. Jsou jednolůžkové
nebo pro více klientů dohromady? A jak je to
s příslušenstvím?
Každý klient má svůj pokoj. Jedná se vlastně
o holobyt, který si musí sám zařídit. Ve vybavení
je pouze umyvadlo se studenou vodou, takže si
většinou pořizují malou karmu. Prakticky je to
tak, že zájemce dostane dekret na místnost od
obecního úřadu, kde platí nájem a veškeré vybavení je na něm. Místnost si tedy zařídí podle
vlastního uvážení a představ. Toalety a sprchy
jsou na každém patře.
Jsou tu tedy ubytovaní pouze lidé soběstační?
Nejsme schopní se postarat o ležící klienty,
ale třeba vozíčkáře tady máme. Laicky řečeno,
pokud je ten člověk schopen si dojít na toaletu, tak ostatní není problém. Je tady třeba stará

babička, která se už sama bojí jít osprchovat.
Aby neuklouzla a podobně. Ale to není žádná
překážka, to všechno spolu zvládneme. Naší
nejstarší obyvatelce je přes devadesát.
Ještě jedna otázka ohledně provozu je určitě neméně důležitá. Víte, kolik stojí měsíční nájem?
Čistý nájem nevím, ale platí se tady kolem
dvou tisíc za měsíc včetně elektrické energie,
což je jediná pohyblivá částka. Já vždy rozepíšu její spotřebu a informace odnesu na obecní
úřad, kde podle toho vyhotoví vyúčtování. Mluví se o zdražení, ale rozhodně by se nejednalo
o žádné výrazné navýšení cen.
Marcela Kolenčíková.

Náklady na pobyt ale nezahrnují stravu a další
služby. Víte od svých klientů, jaké jsou celkové
náklady na pobyt v otvovickém zařízení?
Jídlo objednáváme v místní hospodě za
55 korun. Podle mé zkušenosti vydají u nás
důchodci za nájem, energii, kompletní služby
a obědy od pondělí do pátku něco kolem čtyř
tisíc korun, někdy spíše méně.
Pokud mají zájem o objednání jídla i na víkend, není problém, abych jim v pátek vyzvedla
další kastrůlky. Ale většinou jim v sobotu a neděli vozí jídlo děti nebo jezdí na oběd oni k nim
a podobně.
Docházejí přímo do vašeho domova s pečovatelskou službou za důchodci i třeba kadeřnice, pedikérka, masér a podobně?
Lékař dochází pravidelně, prakticky každý
měsíc, i častěji. Pan doktor Vácha je velmi ochotný, takže kdykoliv mu zavolám, přijede. Pokud

je to tak, že nejde o nic akutního, zastaví se u nás
po skončení ordinačních hodin. Pokud je situace vážnější, sedá do auta okamžitě.
Kadeřnice sem k nám nedochází. Někdo ji
navštěvuje tady ve vesnici, některé babičky vozí
jejich děti jinam. Ostatní stříhám já. Co se týče pedikérky, ta sem po objednání dochází, mám pocit,
že posledně o její služby mělo zájem pět žen.
Vy sama jste zaměstnanec obecního úřadu.
Když jsme se spolu bavili poprvé po telefonu,
řekla jste mi, že jste domovník, správce a údržbář. Co si pod tím máme představit. Jaká je vaše
náplň práce?
Uklízím nebytové prostory a starám se o celkový provoz domova. V podstatě by se dalo říci,
že dělám vše, co je potřeba.
Pokračování na straně 2
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Rozhovor s paní Marcelou Kolenčíkovou, zodpovědnou za chod Domova s pečovatelskou službou Otvovice
vás Vaše práce hodně náročná fyzicky? A patříte k lidem, které pomoc a služba ostatním
takříkajíc „nabíjí“, mám na mysli po psychické stránce?
Já jsem ve svém živlu. Nedokázala bych
sedět celý den v kanceláři nebo za pokladnou.
Jsem ten typ, co rád něco zařídí, vyřídí. Tím nechci říct, že někdy nejsem z práce unavená, jako
každý. Dělám tuhle práci pomalu dvacet let a nemůžu říct, že ji dělám proto, že ji mám v místě
bydliště. To je sice velké plus, ale dělám ji proto,
že mě to baví.

Dokončení ze strany 1
Pouze, pokud si s něčím nevím rady, tak voláme odborníky. Třeba elektrikáře. Zrovna teď
jsme měli problém s jednou objímkou, kterou bylo
potřeba vyměnit. Při té příležitosti jsem požádala
o kontrolu i ostatních, aby bylo vše v pořádku.
Také o Vás vím, že pracujete na živnostenský
list a poskytujete seniorům další služby. O co se
jedná, co všechno jste schopná a ochotná pro ně
zařídit a vyřídit?
Z toho, co zvládnu, se snažím dělat prakticky všechno. Chodím pro obědy i na nákupy. Vyzvedávám léky a platím na poště. Jsem schopná
vyřídit příspěvek na péči. Peru.
V případě jakýchkoliv problémů mi klientky
volají, takže musím říct, že prakticky s telefonem
spím. Všichni vědí, že se na mě můžou kdykoliv
obrátit. I to, co se někomu jinému může zdát jako
prkotina, je pro jiné velký problém, s kterým si
nevědí rady a potřebují ho okamžitě řešit.

Spokojené seniorky z pečovatelského domu v Otvovicích s paní Kolenčíkovou.

Jak vypadá váš běžný pracovní den?
Přicházím ráno kolem šesté hodiny, protože
než se tady všichni probudí, chci mít uklizené a
vytřené záchody, aby mi tady nikdo neuklouzl na
mokrém. V zimě, když napadne sníh, ale přicházím

dřív, abych ho stihla odklidit. Během dopoledne
všechny obejdu, zjistím, co potřebují a udělám za
ně různé pochůzky a vyřizování. Dojdu pro obědy
a potom vytřu chodby a ostatní nebytové prostory. Před odchodem ještě znovu všechny obejdu a

Státní systém sociální podpory
V posledních letech došlo k významným změnám pravidel v systému státní sociální podpory. Pro občany, jejichž život je závislý na sociálních dávkách, je velmi složité se v nových podmínkách zorientovat a požádat o podporu, na
kterou mají ze zákona nárok. Mezi žadatele
nepatří jenom ti, kdo se ocitli dočasně nebo
trvale nezaměstnaní, ale i rodiny s dětmi,
pěstouni, lidé s nízkými příjmy, dlouhodobě
nemocní apod. Mnozí z nich nemají přístup
k informacím, případně nejsou ani schopni
řádně vyplnit potřebné formuláře nebo se
osobně dostavit na příslušný úřad. V tomto
čísle jsme se proto rozhodli věnovat prostor
sociálním dávkám, které je možné od státu
získat.
Kde a o jaké sociální dávky lze požádat?
O veškeré sociální dávky je třeba požádat
na Úřadu práce. Pro naši obec se jedná o Úřad
práce v Kladně, Dukelských hrdinů 1372,
tel. 950 127 111.
Na jaké dávky máte nárok?
Na jaké dávky a v jaké výši máte nárok, bude
vypočítáno na základě vašich příjmů, počtu členů domácnosti a nákladů na bydlení, případně
dalších ukazatelů. Zatímco nezbytné náklady na
bydlení jsou u každého různé, životní minimum
jednotlivce nebo celé domácnosti je stanoveno
státem. Konkrétně vymezuje výši nezbytných
finančních prostředků potřebných k zajištění
výživy a ostatních základních osobních potřeb.
Nezbytné náklady na bydlení se do životního minima nezahrnují.
Pro rok 2013 byla hranice životního minima stanovena následovně:
Pro jednotlivce

3 410,- Kč

Pro první dospělou osobu
v domácnosti

3 140,- Kč

Pro druhou a další dospělou
osobu v domácnosti

2 830,- Kč

Pro nezaopatřené dítě ve věku

3) Doplatek na bydlení
Na doplatek na bydlení máte nárok, pokud
už dostáváte příspěvek na živobytí. Dostanete
takovou částku, aby vám po zaplacení nákladů
na bydlení (tj. nájmu, služeb a energií) zůstala
částka na živobytí.
4) Příspěvek na dítě
Jestliže máte příjem nižší než 2,4násobek životního minima, které je letos určeno na 3 410 Kč.
Příspěvek se určí dle věku dítěte. Věk do 6 let
– 500 Kč měsíčně, 6-15 let – 610 Kč měsíčně,
15-26 let 700 Kč měsíčně.
5) Porodné
Porodné se vyplácí pouze na prvního potomka. Nárok na porodné máte pouze v případě,
že nemáte větší příjem než 2,4násobek životního minima. Takto nízký příjem musíte mít celé
kalendářní čtvrtletí před narozením dítěte.
6) Příspěvek na péči
Na příspěvek na péči máte nárok v případě, že jste odkázáni na pomoc druhých. Dle níže
uvedené tabulky můžete zjistit, na jak vysoké
dávky máte nárok. Z těchto peněz můžete platit např. pravidelnou donášku nákupu, pomoc
s koupáním, úklid nebo celodenní péči.
O tom, jak moc jste závislí na pomoci druhých, rozhoduje posudkový lékař.

Stupeň závislosti

Děti

I. stupeň
(lehká závislost)

3 000 Kč

800 Kč

II. stupeň (středně
těžká závislost)

6 000 Kč

4 000 Kč

9 000 Kč

1 740,- Kč

6 až 15 let

2 140,- Kč

15 až 26 let (nezaopatřené)

2 450,- Kč

IV. stupeň
(úplná závislost)
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Rozhodně je jasné, že se nejedná o klasické
zaměstnání „osm hodin-čistá hlava“. Je pro

V lednu jsme byli se školáky v rámci podpory
čtenářství na podařené interaktivní výstavě v Muzeu

Hana Hlinková

Děti v akci – Volnočasový klub
Za poslední roky přibylo v obci i ve škole dětí
ve věku 10 let a výš, které už nechodí do školní
družiny a nemají po škole kde trávit volný čas.
Rozhodli jsme se proto realizovat ideu volnočasového klubu.

Z celkového výčtu je patrné, že vybavení
hasičů se mnohem zlepšilo, jak po stránce osobních ochranných prostředků, tak i co se týče
naší techniky. Tím se zvýšila jejich akceschopnost. Důkazem toho je účast na 17 zásazích
nejen v naší obci, ale i v blízkém okolí. Jednalo
se o požáry travních porostů, černých skládek,
nízkých a výškových budov. Při pohledu nazpět,
kdy se jednotka zúčastnila cca 5 zásahů do
roka, je to velký krok vpřed. Největším zásahem
v loňském roce byl ničivý požár skladových budov v bývalém cukrovaru v naší obci, kde hasiči
ještě několik dní prováděli dohašovací práce.
Mimo zásahů se jednotka zúčastnila každoročních školení strojníků a velitelů a několika
odborných a taktických cvičení. Mimo těchto
aktivit se hasiči zúčastnili dvou dětských dnů, a
na žádost Obecního úřadu vykonali různé práce
nebo se na nich podíleli.
Na závěr Jaroslav Votruba ml. vyslovil velké
poděkování celému obecnímu zastupitelstvu za
jejich náklonnost, přízeň a především finanční
podporu jednotky, bez níž by spolek dobrovolných hasičů nešel provozovat.
Po informaci Jana Kolenčíka o stavu pokladny následovala družná zábava s občerstvením.

Co to volnočasový klub je?

Volnočasový klub je místo, kam mohou děti
(a mládež) přijít, když mají hodně času po škole, nebo když se jen chtějí potkat s kamarády
a chvíli s nimi pobýt. Je to vlastně návaznost
na školní družinu – primární cílovou skupinou jsou tedy děti čtvrtých a pátých tříd, které už nechodí do družiny. Zatím tedy probíhá
klub zkušebně v prostorách školy, ale naší vizí
do příštího školního roku je zřídit klubovnu
a zpřístupnit klub všem, kdo by stáli o to do něj
chodit. Takže nejen děti ze školy, ale všechny
děti a mládež, co mají chuť trávit svůj volný čas
v kolektivu a smysluplně.
Co v klubu mohou děti dělat?

V klubu se dá dělat prakticky cokoli, co děti
chtějí. Samozřejmě však pokud na to je vybavení a prostor. Už teď máme v nabídce činností
hodně stolních her, pohybové aktivity, děti se
tu mohou učit a podobně, ale nic z toho není
povinné a klidně sem může přijít i ten, kdo si
chce jen tak odpočinout. Účast v klubu je tedy
naprosto dobrovolná a dobrovolný je i program, protože klub není kroužek – je zkrátka
na dětech, co chtějí dělat. Pedagog v klubu dohlíží hlavně na bezpečnost a zajišťuje nabídku
a možnost aktivit.

Honza Linhart,
vedoucí ZO Kladno RZ KČT

Pokud vše půjde dobře zařídit, bude klub
sídlit v upravených prostorách na obecním
úřadě. Zprovoznit klubovnu bude stát hodně
práce. Ale věřím, že pokud se nás zapojí co
nejvíc, a tím myslím i samotné děti, a vrhneme
se společně do díla, dokážeme pro děti udělat
klubovnu, ve které se budou cítit dobře a kam
budou rády chodit.
Prozatím klub, jehož název „Děti v akci”
si účastníci vybrali sami, probíhá v improvizované formě přibližně jednou za dva týdny
v prostorách školy. Chodí sem převážně děti
školní, ale už i pár externích – „neškolních”.
Děti pomalu obeznamuji s možnostmi, které
v klubu mají, ale protože ještě nemáme klubovnu, schůzky nesou charakter spíše společného hraní her. Až bude klubovna, budeme
se ze začátku zabývat hlavně její úpravou –
chceme aby vypadala tak, aby se v ní děti cítily dobře a příjemně.
Klub bude místem, kam děti mohou přijít
když mají čas a neví co s ním. Bude otevřen
převážně v odpoledních hodinách a až do večera, některé aktivity (např. Geocachink) budou
probíhat i v sobotu. Klub se samozřejmě bude
také snažit přispívat aktivitou do akcí pořádaných v naší obci.
Chtěla bych tímto také poprosit všechny,
kdo by chtěli a mají možnost se jakkoli podílet na rozjezdu klubovny, o pomoc. Čeká nás
hodně práce, ale pro naše děti v obci a okolí
to má smysl.
Zuzana Ševčíková

Dokino – Na dokument do kina

8 000 Kč

12 000 Kč 12 000 Kč
Jaroslav Votruba ml. při čtení výroční zprávy.

V naší obci začala navíc od února letošního
roku nabízet placené služby pomoci seniorům a
nemocným členka Sociální komise při obci Zákolany Anna Hulínská, která má dlouholeté zkušenosti
s prací v domově pro seniory. Jestliže Vy nebo Vaši
blízcí potřebujete pomoc se základní péčí o nemoc-

milém benefičním setkání základních a uměleckých škol.

Sboru dobrovolných hasičů v Zákolanech
Dne 9. února se v hospodě Na hřišti uskutečnilo
setkání členů a přátel hasičského sboru. Velitel
Jaroslav Votruba ml. v úvodu poděkoval svému
předchůdci panu Květoslavu Hladkému za jeho
dosavadní práci, poté přednesl zprávu o stavu
jednotky a její činnosti v uplynulém roce, z níž
vybíráme:
Jednotka SHD Zákolany je aktuálně zařazena v kategorii JPOIII/1 a čítá 18 členů, přičemž
13 členů je zařazeno ve výjezdovém družstvu.
Významnou změnou bylo zakoupení nového
zásahového vozidla Tatry 148 CAS 32 za částku 274 000,- Kč. Důvodem zakoupení tohoto
vozidla byl špatný technický stav dosavadního
vozu Škoda 706 RTHP CAS 25. Dalším novým
vozem byla Škoda Felície Kombi, kterou obec
zakoupila za 17 000,- Kč. Vůz je opatřen zvukovým a světelným zařízením značky Tesla a tažným zařízením. Toto vozidlo slouží pro přepravu
družstva do týlu zásahu a doplňování věcných
prostředků při zásahu. Oba vozy byly opatřeny
obecními znaky a nápisy Hasiči obce Zákolany.
Velkým plusem bylo získání dotací, ze kterých
byly zakoupeny věcné prostředky osobní ochrany.
Jednalo se o zásahové oděvy, přilby a zásahovou
obuv. K ježíšku si hasiči z vlastních prostředků
koupili elektrocentrálu o výkonu 2,8KW. Dále byly
zakoupeny 4 ks DT Saturn S7. Šest členů se zúčastnilo kurzu nositelů DT v polygonu Kaučuk.

hlavního města Prahy – 11 světů. Děti poznávaly
různé styly ilustrací knih a zároveň si např. vyrobily
„lichožrouta“ nebo se pokusily nakreslit komiks.
V březnu jsme společně se Základní školou
Koleč jeli na výlet do Planetária v Praze, kde se děti
seznámily s příběhy souhvězdí a se zajímavými
poznatky o planetách naší sluneční soustavy.
V pátek 8. února 2013 proběhl ve škole zápis
budoucích prvňáčků. K zápisu přišlo celkem 17 dětí.
Z toho 12 dětí má zájem o běžné vzdělávání ve
škole a 5 rodin má zájem o individuální vzdělávání podle paragrafu 41 školského zákona.
V pátek 15. března proběhl zápis do Mateřské školy. K zápisu přišlo 38 dětí. Za současné situace můžeme podle počtu odcházejících
předškoláků přijmout 9 dětí.
V blížícím se jarním období nás čeká v úterý
26. března tradiční velikonoční dílna v tělocvičně školy, vynášení Morany v parku a poté ve
stejný den první jarní táborák na malém hřišti
ve středu 27. března od 16:00. Srdečně zveme
všechny přátele školy a školky. Připravujeme se
také na pátek 5. dubna, kdy proběhne ve škole
mezinárodní Noc s Andersenem.

Děvčata na Čabárně.

Výroční schůze

Dospělí

Budete-li mít jakýkoliv dotaz nebo budete potřebovat pomoc při vyplňování formulářů, jsme
Vám k dispozici na obecním úřadě. V minulých
měsících se nám podařilo ve spolupráci s úřady
vyřešit několik případů nezaopatřených obyvatel
a rádi pomůžeme každému, kdo si neví rady.

Starý kalendářní rok 2012 děti v Základní a mateřské škole Pod Budčí ukončily vydařenou presentací hry na zobcovou flétnu, kterou od září
v naší škole vede pan učitel Adam Janoušek.
Děti z dramatického kroužku pod vedením Jany
Doležalové nás tentokrát potěšily představením
„Broučci“. Oběma pedagogům velmi děkujeme
za jejich vynaložené úsilí.
Nový kalendářní rok jsme uvítali tradiční školou v přírodě – tentokrát děti s pedagogy odjeli na
třídenní pobyt na blízké naučné středisko ekologické výchovy – Čabárnu, kde děti prošly přírodovědným programem – Život v noci. Na Čabárnu
jsme se pak ještě během zimního období vrátili
na jednodenní přírodovědné programy – školka
i škola.
Místo tříkrálové sbírky, jejíž termín letos
vyšel právě do pobytu dětí na škole v přírodě, jsme se jako škola zúčastnili benefičního
Tříkrálového koncertu v Kladně v kostele na
náměstí St. Pavla. Společně sestavené pásmo
vánočních koled s účastí kladenských základních uměleckých škol a škol z okolí Kladna
bylo věnováno na podporu vznikajícího Hospicu knížete Václava. Děkujeme tímto rodičům za odvoz dětí a ochotu k účasti na tomto

Kristina Langerová

Výše příspěvku na péči

do 6 let

1) Příspěvek na bydlení
Nárok na příspěvek na bydlení máte, pokud 30% příjmů vaší rodiny nestačí k pokrytí
nákladů na bydlení. Musíte být vlastník nebo
nájemce bytu nebo domu a musíte v něm být
přihlášen k trvalému pobytu. Společně s vámi
se posuzuje i příjem všech vašich spolubydlících. Jestli máte na příspěvek na bydlení
nárok, můžete zjistit na kalkulačce na http://
portal.mpsv.cz/soc/poradce
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Příspěvek na živobytí – dávka v hmotné nouzi
Na příspěvek na živobytí vzniká nárok, když
po odečtení přiměřených nákladů na bydlení od
vašeho příjmu nezůstane na živobytí, tedy pokud nedosáhnete výše životního minima. To,
kolik potřebujete vy a vaše rodina se stanovuje
každému „na míru“.

III. stupeň
(těžká závislost)

O jaké dávky si můžete požádat?

2)

zjistím, zda něco nepotřebují. Já říkám, že když se
dělá s lidmi a se zvířaty, nejde koukat na hodinky.

Pamatuji si, že v době, kdy chodil náš syn
v Zákolanech do školky, vystupovaly děti v otvovickém domově důchodců. Míváte podobná
účinkování v domově častěji? Předpokládám, že
senioři takováto „představení“ vítají…
Nevím, jestli bych to nazvala častěji, ale pravidelně před Vánocemi, kolem Mikuláše. A musím říct, že se většinou na vystoupení chodí dívat a líbí se jim.
Já Vám moc děkuji za rozhovor a přeji hodně sil a energie ve vašem náročném zaměstnání. Ať se Vám daří a máte v práci kolem sebe
jenom samé spokojené seniory.

Zprávičky z vaší školky a školy Pod Budčí – leden až březen 2013

né či zdravotně postižené osoby, s nákupy či s úklidem, potřebujete-li odvézt k lékaři apod., neváhejte
paní Hulínskou kontaktovat na tel. č. 723 949 280.
Právní a bytová poradna pro důchodce v Kladně
Krajská rada seniorů Středočeského kraje
zahájila činnost sociálně-právní a bytové poradny a bezplatné poskytování konzultací pro důchodce Středočeského kraje.
Požadavky na konzultace jsou přijímány osobně každý čtvrtek od 13:00 do 16:00 hodin v kanceláři Krajské rady seniorů na adrese: Kladno,

Dům Techniky, ul. Cyrila Boudy 1444, kancelář
č.138 v 1. patře budovy (naproti hotelu Kladno).
Zájemci o konzultace mohou zaslat své požadavky nebo sjednat schůzku rovněž elektronickou poštou na adresu: rs.kraj@seznam.cz, zaslat
faxem na číslo 312 522 874, odeslat poštou nebo
vhodit svůj stručný požadavek s uvedením kontaktu přímo do schránky Krajské rady seniorů na
uvedené adrese. Každý dotaz bude BEZPLATNĚ
zodpovězen ve velmi krátké lhůtě.
Martina Armstrong

Celovečerní dokument zažil v Čechách během
posledních pár let velký boom, mnoho lidí si ale
stále klade otázku, zda dokument vůbec patří do
kin. Patří, odpovídáme my. Kde jinde se sejde tolik diváků u tak velkého plátna? A v tom je přeci
kouzlo „velké“ kinematografie. Televizní dokument, který má většinou kolem 50 minut, často
nedovoluje filmařům vyprávět formou, která
je i pro diváka nejzajímavější. Příběh přeci potřebuje prostor. Detail, akce a scény, ve kterých
nevystupují jen “mluvící hlavy”. Díky dokumentu
má divák pochopit určité souvislosti, má mít možnost být konfrontován s názorem tvůrce a pak se
má také bavit. Pokud totiž film nezaujme, jako by
ani nebyl, u dokumentu to platí dvojnásob.
Jít na dokument do kina ale nemá možnost každý. Ve velkých městech je to často jen
otázka chtění, v malých městech a obcích je to
ale většinou otázka možnosti. Proto jsme ve spolupráci s obcí Zákolany a s majitelem továrny
Pianka Pavlem Sarnovským připravili projekt
s výstižným názvem Dokino. Dokino by mělo dát
možnost jít do kina i milovníkům dokumentů
v malých městech a obcích. A nejen to! Shlédnutí filmu bude pouze první část. Dokument je tu
i proto, aby vyvolal otázky. Chceme dát divákům

možnost dostat na tyto otázky odpovědi, proto
bude po promítání následovat debata s tvůrci.
Jedná se o pilotní ročník, který by nám měl
přinést zkušenosti, měl by nás informovat o zájmu
veřejnosti a také by nám měl dodat odvahu. Jednoduše řečeno chceme dát lidem možnost poznávat
svět i z jiných stran a jinýma očima. A chceme jim
cestu k tomu co nejvíc zjednodušit. O tom je projekt Dokino.
Filmy, které by měli mít diváci Dokina možnost shlédnout, by se měli zabývat aktuálními
společenskými problémy. Máme proto štěstí, že
současná dokumentaristická generace nestrká
hlavu do písku, ale naopak točí více či méně angažované dokumenty. Za mnohé můžeme jmenovat například Filipa Remundu a Víta Klusáka
nebo Lukáše Kokeše a Kláru Tasovskou, kteří
dostali cenu za nejlepší český dokumentární
film na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Divákům v Zákolanech se
v letošním roce představí šest tvůrců, mezi nimiž budou vedle již zmiňovaných Olga Špátová
s filmem Fenomén Gott, Peter Kerekes s filmem
Jak se vaří dějiny, Pavel Abrahám a Tomáš Bojar
s filmem Dva nula a Šimon Špidla, který uvede
dokument Mrtvá trať.

První DOKINO se uskuteční 23. dubna ve 20
hodin. Promítán bude film Dva nula, režiséra Pavla Abraháma a scénáristy Tomáše Bojara. Protože
se oba tvůrci promítání osobně zúčastní, budou
mít diváci jedinečnou příležitost diskutovat o vzniku filmu a o práci dokumentaristů obecně.
O filmu:
Na fotbalovém stadionu v centru Prahy se
chystá největší fotbalový zápas roku, Sparta
dnes večer hraje se Slavií. Začíná přímý přenos.
Dvacet dva filmových kamer ale tentokrát nemíří na hřiště, nýbrž do hlediště. V něm se totiž
nachází velmi různorodá a vtipná společnost,
která stojí za pozornost víc než samotný fotbal:
jsou tu upovídaní pořadatelé, pečlivě oblečené
dámy z VIP, rozjívení žáčci fotbalové přípravky,
distingovaní intelektuálové, fanatičtí sázkaři,
dezorientovaní italští turisté, chlapáčtí členové

ochranky nebo třeba známí komentátoři jedné
televizní stanice. Ti všichni sem přišli sledovat
stejný zápas, každý z nich jej ale prožívá po
svém. A každý se přitom projevuje takový, jaký
doopravdy je. Jeden se ptá, jestli se smí fackovat
tchýně, druhý pátrá, kam se v Chile podělo prezidentské pero, třetí se třese, zda dostane trest
za použití slova gorila. Před očima nám tak postupně ožívají různá patra tribuny i různá patra
dnešní společnosti. A humor a autentičnost tu
nakonec vítězí 2:0.
Promítání bude probíhat v bývalé továrně na výrobu pian, která se již v minulém roce
osvědčila jako místo otevřené všem, kdo mají zájem o kulturní zážitky. Další termíny budou zveřejněny na webových stránkách a plakátech.
Silvie Holovská,
Kulrura potrvá, o.p.s.
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