Z OB ECN ÍH O Ú ŘA D U
JUBILEUM
Toto číslo se věnuje sportovnímu dění v naší obci.
Posledních více jak deset let je aktivním členem nohejbalového oddílu i Toník Volšanský. Často nezištně připravuje, seká a lajnuje hřiště před i po zápase. A kope
mu to jako málokterému mladému. Přestože není členem Sokola a je „Otvovský“, svým přístupem by mohl
být pro členy a Zákolaňáky vzorem.
Všichni nohejbalisté obdivují jeho vitalitu, elán a
optimismus, které mu přes o trochu vyšší věk nechybí.
A přejí Toníkovi, ať mu to ještě hodně dlouho kope!

NOVÁ ČISTIČKA

VZPOMÍNÁME
Letos v červnu nás opustila sousedka, kamarádka a dlouholetá členka
výboru TJ Sokol Pavla Kučerová,
rozená Šebestová.

REKONSTRUKCE ŠKOLY
Jednou z nejvýznamnějších událostí letošních
prázdnin byla zpráva o získání dotace z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na rekonstrukci naší
školy. Završilo se tak naše několikaleté úsilí, které spočívalo nejen v perfektní přípravě projektu, ale i v zapojení se do regionálních a celostátních diskusí o potřebách školství. Jedna z pracovních porad probíhala
i v Zákolanech a tak jsme se mohli zároveň pochlubit
naší novou poštovní kavárnou.

KA L E N DÁ Ř A KC Í

Podmínkou získání dotace ve výši 16 milionů korun bylo dokončení stavby do konce tohoto roku. Každý, kdo má jen minimální zkušenosti tuší, jak náročné
nás čeká období. A to celé dva měsíce prázdnin zabrala
výběrová řízení a další nezbytná administrativa. Začali jsme tedy s úderem září a tedy s nástupem dětí do
školních lavic. Přesto již první týdny ukázaly, že jsme
díky podpoře všech sousedů a kreativitě pracovníků
školy schopni zajistit dětem jak výuku, tak i stravování
a kroužky v náhradních prostorách. I rodiče mají pro
různé „přesuny“ pochopení – vědí, že nás, resp. jejich
děti, za to čeká velká odměna.
Děkujeme tedy všem, kdo nám pomohli v této situaci a v neposlední řadě za trpělivost nejbližším sousedům, kteří budou v následujících měsících žít v prašném a hlučném prostředí.

Výstavou s názvem Čtyři slova se poprvé představily
mladé výtvarnice, které mají ateliér v Piance Dalibor.
Pod vedením kurátorky Moniky Sybolové vystavily v Piance několik desítek děl, které jsou k vidění a k zakoupení vždy při pořádání některé z kulturních akcí. Na
fotograﬁi z leva Jana Tomanová, Petra Tůmová, Bára
Bieylonovičová a Veronika Rejfířová, vpravo kurátorka
Monika Sybolová.

U Libuše nás pod večerní letní oblohou skupina Neřež
provedla svým repertoárem z posledních 30 let.

Z ÁŘÍ

ŘÍJEN

28.9.

3.10.

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

28.9.

DEN SENIORŮ

Fotbalové hřiště

Budeč
ZANYKA - KONCERT STŘEDOVĚKÉ HUDBY

Zákolanské koncertní léto IV.
15:00 kostel sv. Petra a Pavla na Budči
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Největší sportovní akcí našeho regiony byly zcela jistě
Hry bez hranic, které v rámci dobrovolného svazku obcí
Budečsko uspořádaly společnými silami Otvovice, Zákolany, Blevice, Koleč a Holubice. Velký dík patří všem,
kdo připravili den plný legrace a sportovního nadšení.
Především pak zástupcům Otvovic v čele s Pavlou Šarochovou. Zákolanští se pod vedením kapitána Petra
Kalenského umístili na třetím místě a v příštím roce se
ujmou organizace.

6.10.

V letních měsících se v Zákolanech nelenilo. Na zahradě Obecního úřadu byla vybudována čistička, a tak
se alespoň v jednom z objektů obce vyřešil problém
s odpadními vodami. Nyní nás čeká roční zkušební provoz, na základě kterého získáme zkušenosti pro další
rozhodování v oblasti kanalizace.
Současně s čističkou proběhla výměna zbývajících
oken a byly upraveny přízemní prostory, které budou
sloužit jako šatna dětského klubu. Rádi bychom měli i
novou fasádu, ale s ohledem na obecní rozpočet si budeme muset ještě pár měsíců počkat. Pokud nám Úřad
práce umožní i nadále využívat technické služby, chtěli
bychom fasádu opravit co nejvíce vlastními silami.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Již v průběhu prázdnin se mohly děti radovat z nových houpaček a prolézaček na fotbalovém hřišti. Nyní,
kdy se do těchto prostor přesunula školní družina, se
herní prvky opravdu užijí. Rádi bychom postupně zkulturnili i zbývající část pozemku a našli pro něj smysluplné využití. Škoda, že se zatím – z důvodu majetkových nesrovnalostí na katastru Otvovic – nepodařilo
vybudovat cyklistickou stezku, která by díky lávkám
umožnila bezpečný přechod dětí z centra obce.

Ani Baráčníci nesedí doma. 14. září se vypravili na Zahradu Čech do Litoměřic a přes neobvykle vysoké teploty
si výlet opravdu užili.

L I STO PA D
4.11.

NOC DUCHŮ A DUŠIČEK

18:00 sraz u školy

DOKINO: MÁNES NA VODĚ

20:00 Piánka Dalibor

13.10.

DIVADLO RYBA ŘVOUCÍ: PRÁCE

PROSINEC

20:00 Piánka Dalibor

4.12.

22.10.

16:00 sraz u školy

VÝSTAVA NIKOLA KLINGER

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

vernisáž 16:00 Pianka Dalibor
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Velký duch dohlížel na rudé bratry v Podholí

Dětský letní tábor v Podholí připravili Indiáni a Kovbojové. Pod horkým okořským sluncem ztmavla nejedna bledá tvář, před úžehem však všechny ochránil Zákolanský potok.

Úvodní slovo
Milí sousedé,
toto vydání je věnováno sportu, navíc
organizovanému, což je oblast, ke které mám blízko jako osel ke kosmickému
výzkumu. Chápu heslo „ve zdravém těle
zdravý vzduch“, ale mé příčně pruhované svalstvo volá: „Nehýbej se víc, než je
nezbytně nutné, a už vůbec ne rychleji
než 5 km v hodině.“ Asi už chápete, že
půlmaratóny, maratóny a ultramaratóny považuji za nejzáhadnější způsob
osobní přepravy.
O to více se do paměti zaryjí oba
sportovní úspěchy, které se o mě otřely.
Dodnes si nejsem jist, jestli 1. místo
v běhu Mladé Fronty a Smeny (za hluboké
totality), kde jsem ve ﬁniši předběhl Šárku Cihelkovou, bylo genderově korektní,
jestli jsem ji jako dámu neměl nechat
vyhrát. Feministky by asi řekly, že ne.
Ještě sladší byly výsledky dvou
let strávených v zatuchlé posilovně ve
sklepích vysoškolských strahovských
kolejí. Zdvíhání kusů železa a do zblbnutí opakovaných sed-lehů přinesly
kýžené ovoce. Holku jsem si nakonec
našel. Ovesné vločky s hrozinkami
v mléce už ale do smrti nechci vidět.
Takže přeji Sokolu, aby potkával a dával dohromady lidi s odlišným
přístupem ke sportu, než mám já.
Určitě je takových lidí většina. A až
tam budou všichni zákolanští, kovárští
a trněnskoújezdší, nezbyde mi než
také navléct trenýrky.
Nazdar!
Ondřej Klouček
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Sokol v Zákolanech žije, nejmladší generace ale chybí
JARMILA HLADÍKOVÁ ŽIJE SPORTEM A ZÁKOLANSKÝM SOKOLEM UŽ PŘES
ŠEST DEKÁD. ZAŽILA DOBY BUDOVÁNÍ, STMELOVÁNÍ, PŘÁTELSKÝCH SETKÁNÍ,
SPORTOVNÍCH ÚSPĚCHŮ I GENERAČNÍ PROMĚNU. I KDYŽ UŽ SE DNES ČLENOVÉ
UŽ NEOSLOVUJÍ SESTRO A BRATŘE, PROTOŽE FUNGUJÍ JAKO SAMOSTATNÝ
SPOLEK, KTERÝ NENÍ PŘÍMO NAVÁZANÝ NA ORGANIZACI SOKOL, TRADIČNÍ
HODNOTY V NICH ŽIJÍ DÁL. JARMILA HLADÍKOVÁ VEDE PŘIBLIŽNĚ STOČLENNÝ
SPOLEK, KTERÝ NEODDĚLITELNĚ PATŘÍ K ŽIVOTU V NAŠÍ OBCI.

Jaký sport je spojený s počátkem Sokola v Zákolanech?
Nejdříve to byla všeobecná cvičení,
po vybudování hřiště například volejbalové turnaje.
Kde cvičili muži předtím?
Například na sále u hospody v Zákolanech, jinak porůznu, kde se dalo.
Třeba i v cihelně na kraji Kolče.
Sokol ale tehdy nebyl jen sport…
Na sále se promítaly různé filmy,
konaly se besedy, hrálo se divadlo.
Přerušila první světová válka činnost
spolku?
Ne, aktivity pokračovaly postupně
dál, včetně kulturní činnosti. Ale během druhé světové války byla jeho činnost zastavena. Jen po vyhlášení mobilizace v roce 1938 fungovaly nějaký
čas hlídky sokolů na zdejších železničních mostech. To ale s okupací ustalo.
Jaké větší akce se za první republiky na
Malém hřišti konaly?

Třeba setkání sokolů z celé Budečské župy v roce 1926. Přijely sem minimálně stovky cvičenců. Pak bylo velké
setkání po dvaceti letech založení hřiště, tedy v roce 1934, a to by snad ještě
větší.

Po druhé světové válce byla činnost Sokola Zákolany obnovena, ale už ne pod
organizací Sokol, zůstalo už jen jméno.
Proč?
Protože v poválečných letech už nedošlo k obnovení Sokolské organizace s
celorepublikovou působností.
Sokol se také spojil s fotbalovým
klubem, který byl založený už v roce
1913. V roce 1946 obec darovala pozemek na vybudování fotbalového hřiště,
kde svépomocí postupně vznikl trávník a později i zázemí. Do té doby se
hrálo různě, hlavně na Budči. Kabiny
byly původně v části blíže k trati, v roce
1956 pak vznikly na současném místě.
Celý stadion byl později pojmenován
po dlouholetém předsedovi zákolanského Sokola Aloisu Vašátkovi, který
zahynul při železničním neštěstí v Zákolanech v roce 1964.
Co bylo první zásadní poválečnou akcí?
Začalo budování základny v Podholí, po zakoupení pozemku dva roky
po válce se začal upravovat terén, v
roce 1949 přibyly vojenské chaty, v
roce 1953 se začalo budovat koupaliště. A všechno bylo svépomocí, třeba o
prázdninách.
Kdy se konal v Podholí první tábor?
Alois Vašátko, který patřil mezi
hlavní persony sokola, tam v padesátých letech začal dělat tábor pro děti.
Pokračování na str. 2
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dokončení ze str. 1

Pravidelné tábory se zde pak nepřetržitě konaly od roku 1976 do roku 1992.
Účast byla okolo třiceti dětí. Nedávno
jsme se v Podholí s dětmi, které mezitím
vyrostly, setkaly.
Co stmelovalo organizaci v druhé polovině dvacátého století?
Kromě přátelství a pravidelného setkávání, to byly určitě i přípravy na Spartakiády. Nacvičování přeci jen bylo takovým společným cílem a zároveň motivací.
Co se dělo s areálem v devadesátých letech?
Jezdil tam můj syn s kamarády, občas
tam něco opravili, ale celkově vše chátralo. Až po roce 2000, kdy spadla i jedna z
chat, se začalo s větší rekonstrukcí, postavili jsme novou chatu. Teď je tam i solární panel, je tam zavedená pitná voda,
umyvárny.
Vidíte jako reálnou opravu bazénu v Podholí?
Bazén je ve velmi špatném technickém
stavu, musel by se udělat úplně znovu.

A kvůli vodě je to problém. Studna sotva
stačí pro potřeby tábora a i v případě napuštění nafukovacího bazénu voda došla.
No a kvalita vody Okořského potoka by u
hygieniků taky neprošla.
Jak to vypadá s budoucností našeho sokola?
Problém je, že děti, které chodily cvičit, už odrostly, a nová generace do sokola nechodí. Teď ani není nikdo, kdo by se
chtěl nejmenším věnovat. Dříve chodili
hodně cvičit rodiče s dětmi. A my třeba
začínali automaticky s nástupem do školy. Pravidelně chodí cvičit ženy, hrají i volejbal, muži nohejbal. A co se v poslední
době daří velice, je zásluhou Ivana Nováka fotbal, a to i pro ty nejmenší.
Podařilo se také nastolit tradici turnajů.
Ten volejbalový je vyhlášený nejen v okrese a podobně i nohejbalový…
Volejbalový turnaj už bude příští rok
potřicáté, nohejbalový podvacáté. Čeká
nás tedy rok plný oslav.
Přejeme všem sokolům a sokolkám znovuzrození zájmu o sport i u těch nejmladších.
Sandra Bejšáková

„Sokolák“ žije!

Nejdříve něco málo o dění okolo
Sokoláku. Před nedávnou dobou se
v naší obci řešilo, zda malé hřiště má
zůstat v takové podobě, jaké je. Paní
starostka navrhla vyměnit staré herní
prvky za nové, s čímž sympatizovali
někteří zástupci rodičů a školy, zatímco sportovci a zejména sokolové, chtěli
upřednostnit na celé ploše sportoviště. Po řadě dohadů se na schůzce zástupců obou stran dohodlo:
Že herní prvky se vystavějí okolo fotbalového hřiště, v místě kde obec dlouhodobě plánuje takové hřiště pro děti vytvořit. A malé hřiště bude sloužit hlavně jako
sportoviště.
Organizace Sokol se následně pokusí
z dotace toto sportoviště zrekonstruovat.
Pokud by herní prvky pro děti nebyly
sportovcům nebezpečné, mohou se osadit
na okrajových místech a ve svahu „Sokoláku“.
Na tom se začalo pomocí architektů i pracovat a připravovat projekt.
Současně jsme začali zjišťovat, jaká je
šance na rekonstrukci získat dotaci.
Studie ukázala, že projekt kompletní
rekonstrukce by byl velmi finančně
náročný. Navíc odborná firma, která
se zabývá získáváním dotací, nás upozornila, že získání takové dotace, která by pokryla vypočtené náklady, by
bylo jen velmi málo pravděpodobné.
Musím na tomto místě konstatovat,
že mě mrzí, že je daleko snazší v dnešní době získat dotace na klouzačky,
houpačky a všelijaké skákačky, než na
obnovu a rekonstrukci sportoviště a
podporu sportu. Sokol se tedy rozhodl, že cestou kompletní rekonstrukce
nepůjde. Nějaký čas nebude provádět
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větší investice a z naspořených peněz
se pokusí zrekonstruovat poslední antukové hřiště.
Co se na „Sokoláku“ děje nyní?
Již skoro 20 let se s kamarády scházíme každou středu a pátek na nohejbale. V pátek se zde také pravidelně
potkáváme s volejbalisty. Nohejbalisté stejně jako volejbalisté v průběhu
těchto let přicházeli a odcházeli, někteří zestárli, odstěhovali se, zranění
jim nedovoluje hrát nebo je prostě zlákal jiný sport. Jiní se naopak přistěhovali, přijíždějí z okolních vesnic nebo
dospěli. Zdravé jádro v počtu pár lidí
však celou dobu zůstává u obou týmů.
Co jsem si také za ta léta všiml je, že
některá léta se na sportovišti objevovalo málo sportovců, jiná léta více.
V posledních dvou letech však počet
sportovců valem přibývá. V pátek
po páté odpoledne jako by „Sokolák“
rozkvetl. Sejdou se tu děti s rodiči a
dokonce i dědové a babičky, aby sportovali. První pátek v září jsem pro ilustraci udělal foto. Sami posuďte, jak se
nám tu hezky sportuje.
Co si zbývá přát?
Aby to pokračovalo. Aby všechna
sportoviště zůstaly sportovištěmi. Aby
si lidé uvědomovali, jak důležité je běhání, házení, kopání. A aby to na našem
„Sokoláku“ nadále tak krásně křičelo
při sportu. Chtěl bych pozvat všechny,
kteří jen trochu rádi kopou, aby se na
nás přišli podívat a když se osmělí, tak
i si s námi kopnout nohejbálek. Takže
do konce října každou středu a pátek
v 18.00 vás rádi uvidíme!
Jirka Šup

Přidejte se k nám!
Vzhledem k tomu, že toto vydání Budečských rozhledů je věnováno Sokolu Zákolany, rád bych vás v úvodu stručně seznámil se strukturou Sokola
a činnostmi, kterými se v současnosti zabývá.
Duší Sokola Zákolany je již 25 let jeho předsedkyně Jarmila Hladíková.
Zákolanský Sokol je rozčleněn do čtyř oddílů: kopané, míčových her, aerobiku pro ženy a turistické základny v Podholí.
Oddíl kopané vede Martin Himl
a jeho svěřenci se scházejí na fotbalovém hřišti. Oddíl kopané má i družstvo žáků vedené Igorem Englerem
a dokonce i přípravku a mini přípravku,
o kterou se v rámci oddílu pečlivě stará
Ivan Novák. Jak žáci, tak i obě přípravky
trénují pochopitelně na
stejném hřišti jako dospělí fotbalisté. Kontaktní osobou pro celý oddíl
kopané je Ivan Novák tel. č. 736 760 666.
Oddíl
míčových
her tvoří družstvo nohejbalistů. Jeho
hnacím motorem je Jirka Šup. Na Malém
sokolském hřišti můžete zastihnout i druhou polovinu oddílu. Tou je smíšené družstvo volejbalu, vedené Mášou Mackovou.
Společný trénink probíhá každý pátek od
17 hodin. V zimním období a při nepřízni
počasí se tréninky přesouvají do školní tělocvičny.
Cvičení aerobiku probíhá každou
středu od 18 hodin ve školní tělocvičně a
dlouhá léta ho neúnavně vede a organizuje Máša Macková. Máša je zároveň pověřena registrací a náborem nových členů
pro všechny oddíly Sokola Zákolany a můžete jí volat na tel. č. 733 674 196.
A konečně turistická základna
v Podholí, která byla postavena členy
Sokola svépomocí v padesátých letech
v překrásném prostředí Okořského údolí. V posledních letech byla částečně zrekonstruována a začala být znovu využívána k rekreaci a k pořádání různých
společenských akcí. Těmi jsou například
dětské dny, letní tábory a podobná setkání.
O základnu v Podholí se od roku 1992 stará Pavel Hladík. Více na www.podholi.cz.
Jsem opravdu rád, že se náš zákolanský Sokol po létech stagnace a upadajícího zájmu o pohybové aktivity začíná opět
oživovat a zájem především mladších lidí
o pohyb roste. Záměrně nepíšu o zájmu o
sport, protože sport je definován jako „pohybová aktivita zaměřená na dosažení co
nejvyšších individuálních, nebo kolektivních výkonů“. A o to nám v našem Sokolu
nejde. Samozřejmě, že jedním z hlavních
důvodů, proč do Sokola chodíme, je zájem
o fyzickou kondici, ale není to důvod jediný. Je důležité, že se tam potkáváme s
lidmi, kteří mají podobný přístup k životu, a proto si s nimi rozumíme. A některé
sousedy bychom jinak třeba ani nepotkali.
Je pozitivní, že se při cvičení a hraní
dokonale odreagujete od starostí všed-

ních dní. Na desítky minut spolehlivě zapomenete na všechny problémy ve škole
či v zaměstnání. Jako jednoznačný plus
vnímám i to, že se při společném cvičení
a sportování scházejí lidé několika generací. Je hezké vidět, jak si společně dávají
do těla rodiče se svými dětmi či prarodiče se svými vnoučaty.
A všechny to evidentně
baví. Ruku na srdce, kdy
se vám povede, že se svými dětmi děláte něco dvě
hodiny a ony se při tom
ani jednou nepodívají na
mobilní telefon? Zkrátka, společné cvičení a amatérské sportování zlepšuje nejen
fyzickou kondici, ale i mezilidské vztahy a
to navíc zábavnou formou.
A proč vám to vlastně všechno vyprávím? Je pravda, že se Sokol v posledních letech oživuje, ale zdaleka není vše
ideální. Občas se stává, že se například
nohejbalisté nesejdou v dostatečném počtu a jejich trénink se ruší. Ani ostatní
oddíly neoplývají přebytkem cvičenců či
hráčů. Dalším místem, kde nás dlouhodobě „tlačí pata“ je financování činnosti
Sokola. Od rozkradené SAZKY již nejdou
tělovýchovným organizacím žádné pravidelné finanční příspěvky a činnost Sokola
je tak financována výhradně ze členských
příspěvků a z dotací od obce. Počet členů
je omezený a členský příspěvek je 200,- Kč
za rok, to stačí pouze na nejzákladnější výdaje na provoz a údržbu sportovišť.
V případě jakéhokoliv většího výdaje, jakým je třeba nákup sekačky na trávu, je
Sokol nucen žádat obec o poskytnutí dotace. Což je nejen nepraktické, ale i nedůstojné. Nechceme drasticky zvyšovat členské
příspěvky, jedinou cestou je zvýšení počtu
členů a zefektivnění výběru poplatků za
pronájem sportovišť a objektů Sokola.
Proto bych vás všechny chtěl pozvat.
Pokud máte chuť pobavit se v příjemné
společnosti a ještě při tom udělat něco
pro zdraví, přijďte a rozšiřte naše řady.
Přihlásit se mohou i ti, jimž věk nebo
zdravotní stav nedovolí cvičit. Vždyť Sokol není jen o cvičení a sportování, ale je i
společenskou organizací. Pomoci nám tak
můžete i při organizaci činností Sokola.
Anebo nás podpořte jen svým členstvím.
A protože se vás tímto způsobem snažím
zlákat ke vstupu do podle mého názoru
velmi prospěšné organizace, nemohl jsem
zůstat stát stranou ani já, a tak jsem přihlásil rovnou celou svou rodinu.
Petr Bláha
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ZPRÁVIČKY Z VAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY POD BUDČÍ

Rozloučení s páťáky

Otevírání Dětského klubu na Obecním úřadě

Štamgasty na fotbalovém hřišti jsou nyní děti

Minulý školní rok 2015/2016 jsme ukončili v počtu 53
žáků. Se zákolanskou školou se muselo rozloučit 7 žáků
z pátého ročníku, kteří přecházejí na druhý stupeň základní školy. Šestý ročník v jiných školách zahájili letos tito žáci:
Jana Davidová, Julie Klára Himlová, Eliška Lukešová, Eliška Nejedlá, Jonáš Dudman, Vojtěch Ibl a Vojtěch Matyáš
Novák. Ze třetího ročníku do jiné školy přešel také Jakub
Doležal. Všem dětem přejeme úspěšný start v nové škole!
Slavnostní ukončení uplynulého školního roku proběhlo v pátek 24. června v tělocvičně školy a na malém cvičišti
Sokola Zákolany. Děti z dramatického kroužku zahrály pohádku „Pohoršovna“, prvňáčci předvedli zpívanou pohádku
Budulínek v úpravě J. Uhlíře a Z. Svěráka, druháci a páťáci
zarecitovali básničky a žáci třetího a čtvrtého ročníku předvedli své autorské divadlo. Tradičně vystoupily děti, které
pod vedením Adama Janouška trénují hru na flétny. Po
vystoupení a loučení s odcházejícími dětmi následovaly na
sokolském hřišti zábavné disciplíny pro děti a občerstvení.
Nový školní rok 2016/2017 zahájila naše základní škola
1. září 2016 ráno v tělocvičně školy. Společně jsme zahájili
v počtu 51 žáků základní školy a 25 žáků mateřské školy.
Do prvního ročníku nastoupilo celkem 8 nových prvňáčků:
Sebastian Drapák, Matyáš Goldschmidt, Sára Koberstein,
Jakub Matyáš, Jan Ptáček, Maia Eliška Schwetzová, Dominik Sikora a Valérie Sýkorová. Do třetího ročníku přistoupila nová žákyně Adriana Korejtková a do pátého ročníku
přibyl žák Roman Filikar. Během srpna a září se ještě ze
školy odhlásili a přestoupili na jiné školy žáci Štěpán Bouma, Veronika Boumová, Tereza Dvořáková, Nátálie Anna
Himlová, a Vít Svoboda. Také těmto žákům přejeme vše
dobré v nových školních lavicích.
V domácím vzdělávání bude v tomto roce zapsáno dalších 21 žáků a 1 žák se nadále vzdělává v zahraničí.

Ve škole se budou dětem v tomto školním roce věnovat
tito učitelé: 1. a 2. ročník Hana Hlinková, 3. ročník Jitka
Seidelová, 4. a 5. ročník Petr Kalenský a asistent pedagoga
Adam Janoušek. Anglický jazyk 3. až 5. ročník vyučuje Pavlína Urbanová, hudební výchovu 1. až 5. ročník František
Jirka, výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a přírodovědu
Pavla Pazderová Merlinová. Ve školní družině žáky povede
stejně jako loňský rok Karla Habartová. V mateřské škole nadále vyučuje Vratislava Křivanová a Pavlína Bekečová, která je po dobu trvání nemoci zastupována Simonou
Dudman. Stravování žáků je ve škole i školce zajišťováno
paní Pavlou Radoušovou, Pavlínou Malcovou Pekárkovou
a Monikou Pospíšilovou. O pořádek ve škole se starají paní
Libuše Černá a Věra Helebrantová.
Již od prvního září ve škole probíhají přípravy na rekonstrukci půdních prostor, částečně stávajících prostor a
suterénu školy. Cílem rekonstrukce budovy, na kterou obec
Zákolany získala po mnohaletém úsilí dotaci, je především:
 Vybudovat zcela novou kuchyň a jídelnu v suterénu (získáme větší prostor pro stravování dětí).

V průběhu října bude budova školy zcela uzavřena a je
proto naplánováno vyučování v náhradních prostorách.
Naštěstí máme v Zákolanech několik vytápěných a sociálním zařízením vybavených prostor, takže se děti budou učit
na fotbalovém hřišti, klubovně na Obecním úřadě, v sále
Restaurace U Libuše a v prostorách knihovny na OÚ. Děti
tak budou moci zůstat v centru obce i v příjemné vzdálenosti od stravování. Jsme vděčni všem, kteří nám náhradní
prostor k výuce nabídli a propůjčili.
Jeden říjnový týden strávíme s dětmi na škole v přírodě
a poslední týden v říjnu bude vzhledem k podzimním prázdninám a státnímu svátku přerušen provoz školy, školky i
školní jídelny.
Prosíme také vás všechny o zvýšenou pozornost při pohybu v okolí školní budovy během rekonstrukce a o velkou
opatrnost při objíždění skupinek dětí přecházejících mezi
školou a hřištěm při přesunech na obědy a na výuku. Děkujeme a těšíme se na zdárný výsledek rekonstrukce školní
budovy!
Také se radujeme z projektu a dotace, kterou získal Dětský klub v Zákolanech, který slouží především pro starší
žáky od 4. ročníku výše, pro které již dávno nestačila kapacita naší školní družiny. Je to velká pomoc především pro
rodiče, kteří dojíždějí za prací a nemají možnost se dostat
do Zákolan dříve.
Slavnostní otevření klubovny u obecního úřadu letos
proběhlo společně se slavnostním zahájením školního
roku v pátek 2. září 2016. Děkujeme všem, kdo se podíleli
na přípravách slavnostního otevření a výborného občerstvení pro děti i dospělé!
Přeji dětem, jejich rodičům i všem učitelům smysluplný
a tvořivý školní rok 2016/2017.
Hana Hlinková

 Přesunout systém vytápění (plynové kotle) ze suterénu
do přízemí.
 V přízemí zřídit novou nářaďovnu (více prostoru v tělocvičně) a novou šatnu žáků.
 V půdní vestavbě pod novou střechou stvořit nové učebny a velký prostor pro družinu.
V současné době je proto zajištěn náhradní provoz školní jídelny v prostoru fotbalového hřiště, kde také zůstává
v odpoledních hodinách školní družina. Děkujeme Sokolu
Zákolany za zapůjčení těchto prostor k užívání po dobu rekonstrukce školy! Děti se na hřiště vždy těší a stravování i
družina je pro ně nyní zábavou.

Zprávy z klubu

V pátek 2. září jsme společně s rodiči a dětmi slavnostně otevřeli klub a zahájili nový školní rok. Díky dotaci z MPSV operační program Zaměstnanost
mohou děti klub navštěvovat každý pracovní den od 13.00 do 18.00 hod. Prodlouženou školní družinu využívají rodiče ráno od 6.00 hod do 7.00 hod a odpoledne od 16.30 do 18.00. V létě pak bude možnost využít nabídky příměstského
tábora. Cílem tohoto projektu je, aby rodiče mohli v klidu a pohodě dojíždět do
práce či za vzděláním a o děti bylo postaráno.
Klubovna na Obecním úřadě Zákolany se během září postupně proměňuje – nakupujeme nové pomůcky a vybavení, instalujeme nábytek. Těšíme se,
až bude úplně doladěná a doufáme, že dětem zde bude příjemně a budou klub
navštěvovat rády a těšit se sem.
A co mohou děti v klubu vlastně dělat? Je tu široká nabídka dobrovolných
aktivit: hraní stolních a společenských her, výtvarné a rukodělné aktivity, sportovní vyžití, každý měsíc se mohou zúčastnit speciálních odpoledních worshopů (např.: výroba paracordových náramků na přežití, malování na hedvábí,
sportovní odpoledne a jiné). A samozřejmě je tu možné jen odpočívat a trávit
čas s kamarády v bezpečném a pohodovém prostředí.
Každý, kdo se doma nudí nebo se cítí sám, je u nás vítán!
Renča, Míša, Zuza a klubovníci
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