Z O BEC NÍ H O Ú ŘA D U
PŘIPOMÍNKA NĚKTERÝCH VÝROČÍ V ROCE 2019
OSOBNOSTI
Josef Šembera (*23.4.1794), kreslíř (nejstarší vyobrazení Budče z r. 1824)
Bedřich Smetana (*1824, +1884) skladatel – v opeře „Libuše“ zmínka
o „budečské škole“ a v opeře „Dvě vdovy“ zmíněna Zákolanská polka
Jan Nejedlý (+31.12.1834) národní obrozenec a profesor české řeči
(20 let měl na Tr. Újezdě statek, kam zajížděl do konce svého života)
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LIST O BČ AN Ů Z ÁKO LAN , T R N Ě N É H O ÚJE Z D U A KOVÁR

Václav Dlouhý (*27.8.1844) – řídící učitel v Zákolanech a spisovatel
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Jan Fencl (*19.5.1849) amatérský archeolog a ředitel Cukrovaru Zákolany
Čeněk Zíbrt (*12.10.1864) národopisec (o lidovém tanci „Zákolanská“
a v časopise Český lid)
Antonie Kavalírová (*31.3.1879) – autorka pamětí o sklářských hutích
(též o Mareinheim na Trněném Újezdě)
Karel S. Amerling (+2.11.1884) lékař, filozof a pedagog (pohřben na
Budči)
Antonín Zápotocký (*19.12.1884 v Zákolanech) – politik a spisoval
Karel Plicka (14.10.1894) hudebník, fotograf, režisér, pedagog a folklorista – měl blízký vztah ke své rodině na Trněném Újezdě
Oldřich Nový (*7.8.1899) herec, který vlastnil chatu v Zákolanech
Věříme, že jste si 26. ledna užili náš pátý (rokenrolový) ples stejně jako zaměstnanci školy a obecního úřadu.

Julius Mařák (+8.10.1899) malíř a profesor (obraz Budče v NM Praha)
Bedřich Polák (*1.3.1909) grafik a kreslíř (zvonička na TÚ)
Viktor Dobrovolný (*2.3.1909) medailér a sochař (socha A. Zápotockého)
Alois Hejl (28.10.1909) malíř (ateliér na Mozolíně, pohřben na Budči)
Bohumil Hrabal (*28.3.1914) spisovatel (silný vztah k rotundě na Budči)
Jan Nep. Černohouz (+8.8.1919) katolický kněz v Kovárech a spisovatel
Bedřich Nedoma (+1919) technik (1871 projekt Cukrovaru v Zákolanech)
Jiří Bouda (6.5.1934) grafik a malíř (obraz nádraží v Zákolanech)
Karel Weis (+4.4.1944) hudební skladatel – vzpomínky na Budeč, Pekařovu lípu v r. 1937, dr. Amerlinga, Blevice a Mozolín
Václav Duda (+1949) obch. Rada – mlynář, majitel firmy „Dalibor“

Brigáda v Podholí 16. března prověřila naše zádové svaly. Dětem déšť a bláto rozhodně nepokazilo náladu.

Zdirad J. Čech (*12.9.1949) výtvarník, heraldik (trička i razítko pro
Budeč)
Zdeněk Kuchyňka (*1954) – historik a ředitel muzea Kladno (publikace „Budeč 1100 let“ a „ Posel z Budče“)
Na šestý zákolanský masopust dorazilo asi nejvíc masek v historii - ne, že by to někdo počítal. Cenu za nejlepší masku dostala čtveřice Turků, která průvod roztančila.

UDÁLOSTI
r. 1854 – uváděno celkem 701 obyvatel (Trněný Újezd 324, Zákolany
199, Kováry 178)
16.9.1884 zahájen provoz nového hostince „U Libuše“ (dle konsese)
16.11.1884 byla vysvěcena nová Obecná škola Pod Budčí v Zákolanech
r. 1889 založen černouhelný důl Felix v Zákolanech
květen – červen 1894 první krajinářská škola J. Mařáka (U Libuše Zákolany)
Doufejme, že letošní výroční schůze SDH Zákolany Pěvecký soubor se schází ve škole každý čtvrtek v 18
byla naposledy v půjčených prostorách a příští rok už hodin. Pokud máte rádi lidovky a chcete si je zazpíbudeme mít vlastní klubovnu.
vat, přidejte se k nám. Neodmítáme nikoho.

ZÁKOLANSKÉ KONCERTNÍ LÉTO 2019
Vážení přátelé, sousedé a naši hudební příznivci.
Stojíme na prahu dalšího, už sedmého minifestivalu Zákolanské koncertní léto 2019. Loňský ročník byl
hodnocen jako velice úspěšný. Představili jsme Vám soubor Michal Hromek CONSORT, komorní orchestr
Dvořákova Kraje, Ivana Hlase a na závěrečném varhanním koncertu paní Ivetu Tvrdkovou. Také letošní
program slibuje znamenité zážitky.
První koncert je plánován na úterý 4. června 2019 v 19:30 v sálech U Libuše.
Tradičně ho zahajuje katedra bicích nástrojů HAMU s novým program a vedoucím katedry
Danielem Mikoláškem. V programu nebude chybět ani oblíbená skladba Čtyři kosaři.
Druhý koncert se uskuteční na zahradě U Libuše v pondělí 8. července 2019 v 19:30, ve kterém
vystoupí hudební skupina Plavci – původně Rangers, která byla založena v roce 1964 a v roce 2015
oslavili padesát let jejich plodné činnosti. V jejich povídání na internetu mě zaujal jejich výstižný vzkaz:
Kapela Rangers stále hraje jako za starých časů. Doufáme, že přijdete tento vzkaz posoudit a potěšit se
naživo známými hity. Jako host vystoupí s kapelou Bára Šěpánová.
Na třetím koncertě ve čvrtek 22. srpna 2019 v 19:30 U Libuše uvítáme vzácného hosta Ester Pavlů,
mladou a krásnou českou mezzosopranistku, která absolvovala Pražskou konzervatoř a také Hudební fakultu AMU. Její repertoár je impozantní a její hlas mohou diváci slyšet na jevištích mnoha operních
domů, mnoha koncertních podií doma i v zahraničí. Je laureátkou několika mezinárodních soutěží a mnoha dalších významných uměleckých aktivit. Na tomto koncertě můžete slyšet ty nejslavnější árie.
Závěrečný koncert bude součástí Svatováclavských slavností. Uskuteční se v rotundě Petra a Pavla na
Budči 28. září 2019 v 15:00. Na varhany bude koncertovat paní Iveta Tvrdková se synem Petrem
na flétnu.
Jste srdečně zváni. Vstupné zůstává dobrovolné.
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9.4.1899 vysvěcen kamenný kříž „U lípy“ Trn. Újezd (postavil L. Šouša)
r.1899 založen spolek „Národní jednota pošumavská pro Kováry a
okolí“
8.9.1904 založen spolek „ Řemeslnicko – živnostenská Beseda pro
okolí Budče“
26.7.1914 otevření nového cvičiště Sokola Zákolany (za školou)
r. 1919 založen spolek „Dělnická tělocvičná jednota v Zákolanech“
od r. 1929 první dokumentovaný archeologický výzkum na Budči
(včetně základů kostela Panny Marie)
r. 1939 se dobrovolně rozešla „Samostatná hasičská župa Podbudečská
v Kovárech“ (činnost od roku 1932)
25.1.1964 železniční neštěstí v Zákolanech (zahynulo 14 osob)
r. 1969 zahájen provoz ŘEMPA Zákolany (od roku 2011 firma JHJ)
16.6.1989 projela obcí etapa mezinárodního cykl. Závodu LIDICE 89
12.11.1989 založen sokolský „Běh kolem Budče“
V r. 1994 na Trn. Újezdě a r. 1999 v Zákolanech dokončeny výstavby
vodovodu
4.12.1999 zahájení šíření mobilního signálu z 35m stožáru na Trn.
Újezdě
Březen 1999 zahájeny přípravy výstavby plynovodů v obcích
Září 2004 v Zákolanech spuštěno plynové topení v domech
11.12.2004 byla zrušena pravidelná osobní železniční doprava Podlešín – Středokluky (trvající od roku 1873)

Zpracoval: Vladimír Černý
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ROZHOVOR S ANNOU ŠUTOVOU

Úvodní slovo
Milí sousedé,
jaro vybízí k činorodosti a pár řádků
o radostné práci by bylo na místě. Ale
začnu z druhého konce.
Sledoval jsem nedávno s tříletým
synem několik epizod z jeho oblíbeného seriálu Tlapková patrola a jen jsem
zíral. Polovojenská eskadra štěňátek tam
s pomocí vrtulníků a těžké techniky
neustále někoho zachraňuje. Třeba paní,
co uvízla pod kořenem.
Až u takových pohádek jsem si uvědomil, jak hluboko do naší kultury proniknul kult práce, výkonu a užitečnosti.
Nic proti službě, ale pohled na člověka
jako neustále užitečnou a výkonnou
součástku se mi zdá zvrácený. Vážně
uvažuji, že založím politické hnutí
ZEVL s jediným bodem programu. Zatímco voliči jiných stran budou makat
od rána do noci, naši voliči budou tou
dobou zevlovat. Poctivě se nebudou
věnovat ničemu užitečnému.
I čeští doktoři, které nepodezírám ze
sympatií k východním náboženstvím,
uvádějí, že člověk - který nikdy nespočine v tichu, sám v sobě - dřív nebo později vyhoří. A takových pracantů, kteří
se ještě nezamysleli nad smyslem svého
počínání, mají dnes plné čekárny.
Takže budoucnost patří zevlování
a odpočinku všeho druhu! Jestli už jste
zapomněli, jak nicnedělání vypadá,
stavte se za mnou v létě na Kovárských
stráních. Můžeme spolu zírat na ovce.
Krásné jaro přeje
Ondřej Klouček

Vzpomínám na další krásnou akci...
VĚTŠINU Z NÁS, KDO JSME SE V ZÁKOLANECH NENARODILI (NEBO NARODILI, ALE
TEPRVE NEDÁVNO) PŘIROZENĚ ZAJÍMÁ, JAK SE ZDE ŽILO DŘÍVE. JAK SE LIDÉ BAVILI, JAK ŽILI, CO BYLO LEPŠÍ, A CO NAOPAK… O SVÉ VZPOMÍNKY SE S NÁMI PROTO
TENTOKRÁT PODĚLILA JEDNA Z NEJAKTIVNĚJŠÍCH ZÁKOLANSKÝCH ŽEN, PAMĚTNICE A ORGANIZÁTORKA ZÁKOLANSKÉHO KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA,
PANÍ ANNA ŠUTOVÁ.

Ano, narodila jsem se v Zákolanech
a doufám, že zde i dožiji. Měla jsem moc
hezké dětství, mám na co vzpomínat.
Rodiče již v roce 1955 koupili auto, byla
to IFA a projezdili jsme celou republiku.
Jezdili jsme např. několik let na folklorní
slavnosti do Strážnice, folklor mám od té
doby stále ráda. Jednou tatínek rozhodl,
že výlet protáhneme až do Vysokých Tater. To byl zážitek – už tehdy se zrodila
má láska k Vysokým Tatrám, v pozdějších létech jsme tam jezdili téměř každoročně, byla jsem tam více než dvacetkrát.
Dodnes umím vyjmenovat všechny štíty,
doliny a plesa. Také jsme měli rodinnou
tradici - každé Vánoce jsme jezdili do
pražských divadel. To ve mně zůstalo po
celý život a divadla mám stále ráda. Divadlo na Vánoce musí být. Teď vlastně
vidím, že opravdu ten základ z dětství
je pevný, vždyť všechno z té doby miluji
dosud.
Školu jsem navštěvovala v Zákolanech. Na učitele mám hezké vzpomínky.
V přízemí, tam kde je mateřská škola, bydlel pan ředitel Pacholík, vzpomínám na
pana učitele Boukala, to byl fešák, všem
se nám líbil. Potom se do Zákolan přistě-

hovala slečna učitelka Eliška Lysáková
(Karmazínová) a ta dokonce bydlela ob
jeden dům od nás. Později byla ředitelkou paní učitelka Germaine Šimečková
(Dandová). Já jsem hodně četla, chodila jsem do místní knihovny a paní knihovnice Vacková mě přemluvila a já jsem
se zhruba ve 14 letech stala knihovnicí.
A právě paní učitelka Dandová patřila
mezi stálé čtenáře a knihovnu navštěvovala až do konce svého života.

Když už jsem na knihovnu vzpomněla, tak vzpomínku dotáhnu až do konce.
Tuto práci jsem vydržela dělat víc jak
40 let. Za tu dobu se knihovna několi-

krát stěhovala, začínala jsem tam, kde je
knihovna nyní, potom se přesunula do
místnosti, kde je dnes kavárna, tam bylo
hrozné prostředí, místnost byla přepažena závěsem a za ním byly pomůcky Červeného kříže – brašny, lehátka, všechno
bylo pokryto vrstvou prachu. Další stěhování bylo zpět, tam co je knihovna
dnes, byla tam společně s knihovnou
Pamětní síň A. Zápotockého. A za pár let
další stěhování, tentokrát do Agitačního střediska, to je ten dům kde dnes žije
paní Kristýna Langrová. Knihovně sloužily dvě zadní místnosti, kde však nebylo
topení. Byl tam sice olejový radiátor, ale
já jsem chodila půjčovat rovnou z vlaku
při návratu ze zaměstnání, takže tatínek
chodil radiátor zapínat během dne, aby
tam večer bylo alespoň „zavlaženo“. Velký luxus bylo přestěhování do míst, kde
je dnes obecní úřad. Byla tam obřadní
síň, která se zrušila. Když už vzpomínám
na obřadní síň, také jsem dělala zástupce matrikářky a uváděla jsem svatby.
Dodnes pamatuji svoji řeč: Vítám snoubence, rodiče, svatební hosty... atd. Poslední stěhování knihovny bylo do školy,
tam to bylo také dobré. Touto vzpomínkou jsem ale hodně přeskočila, to byla až
léta sedmdesátá.
Vrátím se do doby školní docházky.
V Zákolanech to pátou třídou končilo,
dále jsme dojížděli do Kralup do školy na
Komenského náměstí. V 9. třídě jsem
absolvovala vstupní pohovor do zdravotPokračování na str. 2
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dokončení ze str. 1

nické školy v Kladně, pamatuji si na radost,
když přišel dopis, že jsem byla přijata. Sestřičku jsem chtěla dělat od dětství, od doby,
kdy byla v Zákolanech epidemie žloutenky,
několik dětí ze školy jsme ji dostaly. V nemocnici jsem viděla sestřičky a toužila jsem
tuto práci dělat. Měla jsem pochopitelně
i pubertální tvrdohlavost, kdy jsem
nechtěla dělat nic jiného, než prodávat gramofonové desky v Supraphonu, ale vyrostla jsem z toho.
V roce 1963 jsem nastoupila ke
studiu na SZŠ v Kladně. Nemohu
nevzpomenout na 25.ledna 1964,
byla to sobota, tehdy se ještě chodilo do školy i do zaměstnání v sobotu. V Brandýsku nás vysadili
z vlaku s tím, že se v Zákolanech
stalo železniční neštěstí a vlak dále
nepojede. Několik se nás vydalo
pěšky po kolejích. Pamatuji si, že
s námi šla i paní Anina Slezáková
(Vašátková), byla rozrušena, spěchala, měla velký strach o tatínka,
který měl tím vlakem jet na odpolední směnu - pracoval jako horník
v Kladně. Její strach byl bohužel
oprávněný. Na to se opravdu zapomenout nedá, stejně jako na pohřby našich spoluobčanů, anebo na
ty hrozné trosky rozbitých vagonů
a poházených ingotů. Vzpomínky
zůstávají, a přitom je to již víc než
půl století od té události.

Havla. I v Zákolanech jsme intenzivně prožívali listopadové události. Dostala jsem se
do nového obecního zastupitelstva, a protože mě vždycky byla blízká kultura, stala jsem
se předsedkyní kulturní komise a společně
s Milošem Černým, Irenou Chaloupkovou
a Pavlou Hrochovou jsme se 16 let starali
o kulturu pro naše občany.

Koleč, Blevice zpět do Zákolan, okruh se jel
třikrát. Z toho se bohužel tradice nestala,
protože jsme udělali 3 ročníky a kvůli špatnému stavu vozovky do Blevic jsme závody zrušili. A takových akcí bylo hodně a ve
vzpomínkách se vynořují další a další.
Rok 1989 mi ale přinesl velkou komplikaci v zaměstnání, ordinace se privatizovaly, do Kladna nikdo z lékařů
nechtěl, a tak pan ředitel Železniční nemocnice ordinaci
zrušil a já byla bez místa. Ale
zase jsem měla štěstí, našla
jsem si místo u praktické lékařky Teodory Rotreklové
a pracovaly jsme spolu 24 let.
I do důchodu jsme spolu odešly a dál jsou z nás kamarádky.
Když už jsem chodila do práce
tak dlouho, začala jsem uvažovat, že by nebylo marné to vydržet a udělat si osobní rekord
– to jsem dokázala a mohu se
pochlubit, že jsem pracovala ve
zdravotnictví nepřetržitě 50
let a 5 měsíců. Práce s lidmi je
náročná, vím, že ne každý byl
s námi spokojen, ale já mám
svědomí čisté a moc mě těší,
když dnes v Kladně potkávám
naše pacienty, kteří se ke mně
hlásí a všichni v dobrém vzpomínají a říkají, že je škoda, že
jsme skončily – to je příjemné.

takovou vizi na podstavci udělat velkou
květinovou mísu, ale můj nápad nikdo
nepodpořil. O této mé myšlence jsem se
zmínila i na veřejné schůzi, která se před
časem ohledně sochy v Zákolanech konala.
Musím podotknout, že pokud se na padesátá léta díváte jaksi obecně, není to nic proti
tomu, když se vás něco z té doby dotkne
osobně. Ani ne tak mě, jako mého partnera Karla Brykse z Lašťan u Olomouce, který je synovcem pilota RAF Josefa Brykse.
O něm toho bylo hodně napsáno, odvysíláno v televizi i v rozhlase, možná o něm
někdo z vás něco ví. Josef Bryks byl jako
většina pilotů v roce 1948 zatčen a uvězněn. Prošel mnoha kriminály a v roce 1957
ve věku 41 let zemřel v lágru v Jáchymově.
Jeho žena Trudie po revoluci začala jezdit
k příbuzným na Moravu a o krátkém životě s Josefem vydala knihu Naděje a beznaděje. Tato kniha připomíná osud Josefa,
člena Řádu britského imperia, odvážného
člověka, kterému odměnou za službu národu byl komunistický kriminál. Trudie psala
prosebné dopisy různým osobnostem, žádala o Josefovo propuštění, psala samozřejmě i Antonínu Zápotockému, prosby
však vyslyšeny nebyly.

Je neuvěřitelné, že po 65 letech našel
partner Karel doma na půdě v jakési krabici
různé doklady svého dědy a mezi tím byly
i podací lístky od doporučených dopisů
dědy a babičky adresovaných Klementu
Gottwaldovi a Martě Gottwaldové a jeden
Josefův adresovaný Antonínu Zápotockému. Díky Josefovi máme známé i mezi historiky, proto jsme požádali dr. Aleše Kýra
a dr. Alenu Šimánkovou, zda by se v archivech dopisy nenašly. A považte – ony se našly. Našly se všechny, ale my zatím máme
pouze ten Josefův pro A. Zápotockého. Ale
není to žádost o milost, jak by se předpokládalo, ale stížnost na podmínky v lágru a žádost o nápravu. Při příchodu do Jáchymova
mu byly zabaveny osobní věci – prádlo, které si zakoupil v předchozím
táboře a to kabát, svetr, tepláky
a rukavice. Bylo mu ponecháno pouze to, co měl na sobě, v tom musel
fárat a v mokrém potom spát, protože neměl nic na převlečení. Jeho
dcera nedostávala finanční podporu, protože měl srážky ze mzdy jako
svobodný, místo dopisu od manželky dostal pouze prázdnou obálku a jiné a jiné. Dopis byl napsán
17. června 1953 a až 25.srpna 1955
byl z Kanceláře prezidenta republiky předán náměstku ministra vnitra a tam za několik dnů usoudili, že
stížnost je neoprávněná. Kopie dopisu i odpovědi jsou u mne, kdyby
je chtěl někdo vidět, ukáži.

ZŠMŠ POD BUDČÍ POŘÁDÁ

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁKOLANY OZNAMUJE, ŽE DNE

1.DUBNA 2019

6.KVĚTNA 2019

14:00 - 17:00

PROBĚHNE OD 16:00 DO 18:00

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
VÁŽENÍ RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ,
K ZÁPISU VEZMĚTE S SEBOU RODNÝ LIST DÍTĚTE
A SVŮJ OBČANSKÝ PRŮKAZ.

K zápisu s sebou přineste:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce
- vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku
(k vyzvednutí v MŠ nebo na webu školy)
- k zápisu se dostavte i s dítětem

Kontakty:
www.zszakolany.cz
email: mszakolany@email.cz
tel: 315 602 165
mobil: 774 333 026 (ZŠ),
774 333 027 (MŠ)

Kreativní projekt pro inkluzivní školu ve 2. a 5. třídě
Děti z naší mateřské školy prožily počátkem ledna krásný týden plný radovánek na sněhu v malebné části Jizerských hor,
v obci Krásná – Pěnčín. Kromě bobování, stavění sněhuláků a dalších sněžných hrátek děti zavítaly na kozí farmu Pěnčín, kde se potěšily s domácími zvířátky, seznámily s místní výrobou skleněných
korálků a vyrobily náramky pro maminky.

Trudie byla mnohokrát i u mne v Zákolanech a naštěstí se nás nikdy nezeptala,
kdo je ta socha v parku. Nevím, co bychom
jí odpověděli.

Teď si druhým rokem užívám
důchodu, užívám si ho ze
Anna Šutová vyzpovídá Mikuláše na vánočním setkání, jeV roce 1967 jsem nastoupila
všech
sil. Mám takové heslo
na interní oddělení nemocnice hož tradici kdysi se sousedy založila. Nebyla to první ani posled– být stále v pohybu – tím se
v Kladně. Další trvale uložená ní akce, u které jsme ji mohli potkat.
snad udržuji v dobré kondici
vzpomínka je na 21. srpen1968.
i
dobré
náladě.
Věřím tomu, že pohyb je
Měla jsem noční směnu, ve 4 hodiny ráno
Už si možná nikdo nepamatuje, že jsme
dobrý
lék
na
různé
neduhy. U nás to mám
začalo nad Kladnem létat velké množ- to byli my, kdo začal dělat setkání u Vánočství letadel, létala nízko, snad i ten zvuk ního stromečku, to první bylo na náměstí ráda na Budči a také na skále na Trněném
si umím vybavit. Vyšli jsme z budovy do u toho velkého smrku, který bývá každoroč- Újezdu. Ráda chodím po Praze, to mě asi
parku, bylo již téměř vidět, v té době ještě ně tak krásně osvětlen. Tehdy byl tak malý, nikdy neomrzí, vždycky jsem znala Prahu
nebyl letní čas. Pacienti z budovy ORL byli že jej děti ze země zdobily ozdobami. Další pouze v sobotu a teď jsem objevila kouztaké venku, v celé budově se otvírala okna ročníky jsme již pořádali na Zahradě u Li- lo všedních dnů, krásný je leden, to už
a všichni se zděšeně ptali co se děje. Na od- buše, vždy byl připraven program, nadílka jsou „vánoční“ turisté pryč a já chodím po
dělení byl rozhlas po drátě a z toho jsme i občerstvení. Měla jsem velkou radost, když prázdném Karlově mostě od zdi ke zdi. Dříse tu hroznou zprávu dověděli. Myslím, že jsem šla požádat paní Báru
v Kladně se nestřílelo, ale strach jsme měli Štěpánovou a pana Barabávšichni. Pamatuji si i na ta ošklivá vojen- še o spolupráci, oni ochotně
ská auta, když projížděla naší obcí. Dlouho souhlasili a tím nám velmi
jsem nosila na klopě i na kabelce trikoloru obohatili program. Pro nás
– to byl takový malý protest.
bylo velice podstatné, že na
nás nechtěli finanční odměTaké si pamatuji, že jsem někdy v sedm- nu, naopak ještě přispěli do
desátých letech nešla k volbám. Prostě jsem pokladny a já jím ještě po
nešla. Ale strach jsem trochu měla, protože létech za to děkuji!
tehdy se k volbám jít muselo. Vrchní sestra
Dělali jsme to trochu
se to záhy dověděla, to si soudruzi rychle
jinak,
než se to dělá dnes,
takovou informaci předali. A právě vrchní
ale
mě
těší, že se z mého
mě to často připomínala. Když se po revoluci vydávaly kádrové materiály, šla jsem si nápadu stala tradice, ktepro ně s takovou radostí, že tam budu mít rá trvá již 30 let. Také
zápis a budu se tím „chlubit“. Ale jaké bylo byla hezká akce, když se
moje zklamání! Oni to tam nezanesli, tak vítalo nové milénium. Pozvali jsme tři pozounisty
jsem za hrdinku nebyla.
v historických kostýmech.
Letos v únoru oslovil Karla hisMoje stálé zaměstnání bylo ve zdravot- Náměstí bylo plné občatorik
Jan Kratochvíl z Brna, měl
nictví, pouze 3x jsem měnila pracoviště. nů, každý si donesl šamzájem
o nějaké údaje o Josefovi
18 let jsem pracovala u lůžka na interně, paňské, v parku byl velký
a Karlovi daroval vlastní knihu
potom mi kamarádka řekla, že v Kladně na ohňostroj. Na to se dobře
Život ve stínu šibenice, kde se o Anhlavním nádraží hledají sestru do závodní vzpomíná. Ráda jsem potonínu Zápotockém píše například
ordinace, a tak jsem se rozhodla, že tohle řádala zájezdy do praži to, že byl po válce obviněn, že jako
místo vezmu. Dostala jsem šestiměsíční ských divadel, nikdy jsem
kápo v koncentračním táboře Sachvýpovědní dobu, na ředitelství mě slibova- neměla problém zaplnit
senhausen způsobil smrt několika
li modré z nebe, abych neodcházela, ale já autobus. Jednou se stala
holandských vězňů. 14. října 1953
jsem si stála za svým. Když jsem odcházela, velmi nepříjemná příhoda
udělil milost čtyřem německým
hrozně jsem plakala, bylo mi líto, že odchá- - zapomněl na nás řidič obválečným zločincům, kteří se pozím, ale na novou práci jsem si rychle zvyk- jednaného autobusu. Když
díleli na vyhlazení Lidic. V prvním
la, i když začátek byl náročný, protože práce už bylo jasné, že autobus
roce Zápotockého vlády bylo pov ambulanci je odlišná od té v nemocnici.
nepřijede, ani nevím, jak
praveno 41 odsouzených k smrti.
je možné, že jsme se rychVedení komunistického lágru v Jáchymově NEDOPORUČU- Prezidentskou milost dostalo pouU železničního zdravotnictví jsem pracole domluvili a běželi domů JE vydat rodině pozůstatky Josefa Brykse k důstojnému pohřbu,
vala 8 let. A zde mě zastihl listopad 1989.
pro vlastní auta. Každý to vzhledem k jeho minulosti pilota RAF a dalším „těžkým zločinům ze 8 odsouzených.
Často jsme museli v Praze absolvovat různá
své naplnil a všichni jsem proti republice“.
Můj názor na sochu, která na
školení, schůze, semináře – z toho neměl rase do Prahy včas dostali,
nás shlíží z vysokého podstavce, je
dost nikdo. A v listopadu byla schůze v zasea to nás bylo 45!!! Před divadlem ABC jsme ve jsem hodně jezdila na kole, až do svých stejný jako v 90. letech. Asi nebude z parku
dací místnosti na Hlavním nádraží. Nedalo
zaparkovali VŠICHNI. To se dnes zdá pří- 66 let jsem jezdila i do práce, a to od dubna odstraněna, ale ať je sejmuta a postavena
se tam vydržet, když „ Václavák“ byl tak blízmo nepochopitelné, dnes nenajdete nikde do října a každý rok jsem najela více než do pozadí a je k ní umístěna tabule s patko. Dvě jsme schůzi opustily a šly se na Vácmísto a tehdy to šlo přímo před divadlem.
2 000 km. Teď už to s kolem nepřeháním, řičným vysvětlením pro mladou generaci,
lavské náměstí podívat. Dodnes jsem ráda,
na silnicích není bezpečno.
která se o padesátých létech možná nedoví
Vzpomínám i na další krásnou akci,
že jsem tam alespoň jedno odpoledne byla.
V 90. létech jsem měla jako členka obec- nic ani ve škole.
Také si vzpomínám na prosinec, kdy jsme a to byl cyklistický závod Zákolanský
Za rozhovor děkují Tereza Hussarová
v rádiu v ordinaci sledovali volbu prezidenta okruh. Na startu bývalo až 40 cyklistů. ního zastupitelstva návrh na odstranění
a jakou jsme měli radost ze zvolení Václava Trasa vedla od křižovatky na Blevice přes sochy Antonína Zápotockého. Měla jsem a Lucie Wittlichová
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Usilujeme o zajímavou formu výuky, proto nás navštívil archeolog z HistoryParku. V úterý 12. března 2019 byl pro naše žáky zajištěn zábavně-vzdělávací program „S kufrem do pravěku“. Žáci se
tak přímo v tělocvičně naší školy mohli vydat na zábavnou a dobrodružnou cestu po stopách předků. Seznámili se s prací archeologa,
prohlédli si kopie pravěkých nástrojů a nádob. Velké pozornosti se
těšilo skládání repliky kostry z pravěkého hrobu.

Od září 2018 je v prostředí naší školy realizován
„Kreativní projekt pro inkluzivní školu“. V pátém ročníku se projekt zaměřuje na zlepšení třídního klimatu
za pomoci dramatické tvorby, která současně zlepšuje písemný projev žáků. Umělec
společně s učitelem a dětmi se
rozhodli natočit krátké animované filmy, jejichž hlavním motivem je čas spjatý s prostorem
obce Zákolany a s představivostí
jednotlivých dětí – autorů příběhu. Během projektových setkání
se děti seznamovaly s různými
technikami animace a učily se
pracovat ve skupinkách. Připravovaly vlastní příběhy, které si
vzájemně četly, a v rámci třídní diskuse rozvíjely kritické myšlení. Učitel kladl důraz na gramatickou a stylistickou stránku procesu.
V další fázi přistoupí k samému filmování animovaných příběhů. Výstupem projektu bude slavnost na přelomu dubna a května, jejíž součástí bude projekce filmů
a na kterou budou pozváni jak
rodiče a další příbuzní, tak i spolužáci, učitelé a další lidé z obce.
Úzká spolupráce učitele a
umělce umožnila zlepšit třídní
klima. Děti, které spolu dříve
nespolupracovaly, navázaly spolupráci v rámci společné tvůrčí
aktivity. Díky tvůrčí spolupráci
se naučily mluvené slovo přenést
v psané slovo a číst je s porozuměním. Projekt má přesahy do
vlastivědy a přírodovědy, je zaměřený na uvědomování
si místní identity a spjatost s historickým prostorem,
ve kterém děti žijí. Díky dramatizačních metodám se
děti naučily si vzájemně naslouchat, přijímat kritiku
a reagovat na ni. Silné cílové zaměření na vytvoře-

ní díla a jeho veřejnou prezentaci pozitivně přispívá
k dynamice projektu – děti pracují k jasně stanovenému cíli, přičemž zdokonalují svůj mluvený a písemný
projev a sociální kompetence.
Kreativní projekt ve druhém
ročníku je zaměřen na sladění
třídního kolektivu tak, aby byla
umožněna efektivní pedagogická činnost s dětmi. Kromě toho
učitelé a vedení školy považovali úroveň čtenářské gramotnosti
u dětí za nevyrovnanou a obecně
nízkou. Umělec se proto zaměřil
na rozvíjení čtenářské a širší jazykové gramotnosti pomocí performativních metod výuky, které
současně podporovaly spolupráci mezi dětmi. Díky
pohádce “Šla hlava lesem” se děti učí ztělesňovat mluvené slovo v koordinaci se spolužáky.
Od září 2019 bychom celou naši školu rádi zapojili do
projektu zaměřeného na rozvoj digitálních kompetencí
pedagogů a žáků na ZŠ prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího programu Učíme(se). Projekt akcentuje rozvoj
digitálních kompetencí pedagogů a žáků ve spolupráci s umělci
a experty z praxe. Bude postaven
na partnerské spolupráci učitelů
a žáků s umělci a experty z praxe
(multimediální umělci, designéři, herní designéři, programátoři,
experti na nová média apod.).
Program je postaven na zážitkové pedagogice, etice a zdravém
přístupu k technologiím. V rámci projektového dne
budou žáci např. modelovat a skenovat 3D model města budoucnosti a vytvářet krátké video. Tím propojí
látku geometrických tvarů, matematických výpočtů,
urbanizmu, architektury, životního prostředí.

Zprávy z Klubu
Letní příměstské tábory Děti v akci II.

Dobročinný bazárek pro školku splnil svůj cíl. Rodiče a děti poslali dál věci, které už jim doma zabírají místo a na vstupném se podařilo vybrat ﬁnanční částku na pořízení nového gauče pro školku.

Již třetím rokem v rámci dětského klubu nabízíme 4 turnusy letních příměstských táborů. Naše příměstské tábory probíhají vždy od pondělí do pátku,
od 8 do 18 hodin. Díky ﬁnancím z dotace tuto službu rodičům poskytujeme
zdarma, platí se jen symbolický příspěvek na vstupné, výlety a podobně (dle
programu tábora).
Hlásit můžete děti od 1. třídy a není podmínkou, aby navštěvovaly Zákolanskou ZŠ – můžou se tedy přihlašovat všichni, kdo potřebují v létě pro
své děti hlídání.
Jelikož se jedná o činnost, která je ﬁnancována z dotace, je nutné, aby s námi
rodiče spolupracovali v administrativních záležitostech. Bude třeba přinést potvrzený speciální formulář od zaměstnavatele, či příslušného úřadu (ÚP, studijní oddělení, ČSSZ), vyplnit Monitorovací list a Smlouvu o péči o dítě na táboře.
Všechny tyto dokumenty včas připraví koordinátorka.
V letošním roce jsme připravili tábory v těchto termínech:
1. turnus: 1. 7.- 5. 7. 2019 (S Míšou a Katarínou)
- kontakt na vedoucí: Michaela Kárníková - karnikom@centrum.cz
2. turnus: 8. 7. - 12. 7. 2019 (Zábavně pohybové aktivity)
- kontakt na vedoucí: Zuzana Kočířová – zuza.kocirova@gmail.com
3. turnus: 22. 7. - 26. 7. 2019 (Středověk)
- kontakt na vedoucí: Pavla Pazderová Merlinová – pazderovamerlinova@seznam.cz
4. turnus: 29. 7. - 2. 8. 2019 (Piráti)
- kontakt na vedoucí: Tereza Hussarová – hussarova@gmail.com
O přihlášky si pište emailem jednotlivým vedoucím a řádně vyplněné jim je co
nejdříve odevzdávejte. Pro případné otázky ohledně administrativy a podobně,
je pro vás k dispozici koordinátorka projektu Zuzana Kočířová, a to na emailové
adrese detivakci@gmail.com
nebo na čísle 774099781.

V poslední den zimy jsme doprovodili Moranu i Mařenu k Zákolanskému potoku, zapálili a poslali po vodě pryč. Takže zima už se
nevrátí a vy můžete bez obav vysévat ředkvičky.

Těšíme se na vás!
Vaši vedoucí
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