Z O BEC N Í HO Ú ŘA D U
POVÍDÁNÍ S VÁC LAVEM VĚTVIČKOU

VÝROČÍ OBCE ZÁKOLANY 2015

Setkávání se zajímavými lidmi patří v naší obci mezi
oblíbené události. Prvním letošním hostem byl ve
čtvrtek 19. března významný a všem dobře známý
botanik, autor několika desítek odborných a populárních knih a oblíbený moderátor rozhlasových pořadů
Václav Větvička. Ve svém povídání Od vědy k mikrofonu a od mikrofonu ke knize vyprávěl s humorem
o své životní cestě od studií po současnost. Několik
desítek posluchačů mělo pak možnost na závěr diskutovat o některých problémech naší krajiny.
V příštích měsích plánujeme povídání s našimi sousedy - entomologem Janem Žďárkem o jeho cestování
po Africe a s významnou českou botaničkou Helenou
Štorchovou, která je mj. redaktorkou II. dílu sborníku
Budeč 1100 let – Příroda – krajina – člověk.

1850 Poprvé v historii zřízena obecní samospráva

Václav Větvička na besedě v Základní škole v Zákolanech.
Foto Lucie Wittlichová

P R O G RA M M I N I G RA N T Ů
V loňském roce byl obecním zastupitelstvem schválen program minigrantů. Z rozpočtu bylo vyčleněno
na granty celkem 100.000,- Kč, přičemž maximální
výše jednoho grantu je 10.000,- Kč. Původní termín
pro žádosti o minigrant byl konec února 2015. Protože se k tomuto termínu přihlásili tři zájemci, rozhodli
jsme se termín prodloužit a žádosti je možné podávat
až do odvolání, respektive do doby vyčerpání celkové
výše programu.
Prvním schváleným minigrantem je výroba dubového
stolu s kovovou konstrukcí pro zahradu klubovny na
OÚ. Druhý minigrant bude financovat zejména osiva
na zahradu školy a školky. Třetí minigrant bude použit
na nákup materiálu pro tvořivé dílny pro dospělé a náctileté děti, které najdete popsané na str. 3.
Pokud vás uvedené minigranty inspirovaly, neváhejte
podat vaši žádost (i s tou vám rádi poradíme na OÚ).

ZÁKOLANSKÁ POLÍVKA
Naše obecní polívka by se správně měla nazývat
Polívka Kovár, Trněného Újezdu a Zákolan, protože ji vaří lidé odevšad, ale to víte, na plakát se
to nevejde a než byste to vyslovili, ostatní by vám
ji snědli.
Co vlastně Zákolanská polívka v sobě obsahuje?
Mnoho různých ingrediencí, tak třeba: Chuť uvařit něco dobrého pro ostatní. Potřebu sejít se na
úřadě v dopoledních hodinách a v příjemném rozpoložení něco pořešit. Zájem poznat skrze společné jídlo nové sousedy. Touhu udělat dobrý skutek,
když věnujete celý večer vaření na vašich domácích kamnech. Snahu pochlubit se, že fakt umíte
svou zamilovanou polívku nejlíp na světě.
Když jsem tenhle projekt vymyšlel, měl jsem na
stole dvě knížky. Dětský komiks Asterix a Obelix,
kde druid Panoramix vaří kouzelnou polévku pro
celou galskou vesnici, aby se jako poslední svobodná vesnice ubránili nadvládě Římanů. Ta polévka jim dodává nadlidskou sílu. V druhé knížce
Skrytá tajemství vody japonský vědec Masaru
Emoto podává důkazy o tom, že voda vnímá naše
pocity a mění podle toho svou atomovou strukturu. Takže polívka vařená s láskou může přenášet
náladu kuchaře na ostatní jedlíky.
Vařit Zákolanskou polívku může každý, kdo o to
projeví zájem. Tady chci poděkovat všem, kteří se
nebáli a šli se svou kůží na trh.
A jestli je Zákolanská polívka opravdu kouzelná?
To už musíte zjistit sami.

HISTORIE LIDOVÝCH JARMARKŮ PRÁVĚ ZAČÍNÁ PSÁT NOVOU
KAPITOLU. PO LETECH UNIFIKOVANÝCH POTRAVIN ZE SUPERMARKETŮ
BUDOVAT NOVOU TRADICI TRŽIŠTĚ DOMÁCÍCH PRODUKTŮ - OVOCE,
ZELENINY, MEDU, VAJEC, SÝRŮ, KLOBÁS, BYLINEK, CHLEBA, MOŠTŮ, PIVA, VÍNA, MARMELÁD A DALŠÍCH RUKODĚLNÝCH VÝROBKŮ.
NÁZEV BYL ZVOLEN „ŠPACÍR - BUDEČSKÝ JARMARK“, PROTOŽE
VÝLETNĚ NÁKUPNÍ TRASA PROPOJÍ ZÁKOLANY-KOVÁRY-BUDEČ.
POKUD MÁTE CO NABÍDNOUT, OZVĚTE SE VRATISLAVĚ KŘIVANOVÉ NA
TEL. 605976443, KTERÁ MÁ AKCI NA STAROSTI. ZAČÍNÁME 20.6.2015
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6.6.

POHŘEBNÍ KAPELA

5.4. FOTBALOVÝ ZÁPAS ZÁKOLANY : TUŘANY
14.4. DĚTSKÉ MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
Piánka Dalibor 15:00

16.4. BAZAR - BURZA KNIH
18.4. KULIČKOVÝ TURNAJ MASTERS

FOTBALOVÝ ZÁPAS ZÁKOLANY : KNOVÍZ
OSLAVA KONCE VÁLKY
STO ZVÍŘAT

koncert Piánka Dalibor 20:00

10.5. FOTBALOVÝ ZÁPAS ZÁKOLANY : ČERNUC B
11.5. ZÁKOLANSKÉ KONCERTNÍ LÉTO I.
Soubor katedry bicích nástrojů HAMU 18:00

12.5.

DĚTSKÉ ODPOLEDNE S ŘÍMANY

NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC

Malé sokolské hřiště Zákolany

7.6. FOTBALOVÝ ZÁPAS ZÁKOLANY : OTVOVICE
6.-8.6. ŠKOLA - VODÁCKÝ VÝLET
11.6. DÍLNA V KLUBOVNĚ: DRÁTOVÁNÍ
11.6. DIVADLO V.A.D.: UPOKOJENKYNĚ
divadlo Piánka Dalibor 20:00

13.6.

130 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Malé sokolské hřiště Zákolany

Piánka Dalibor 15:00

19.4.
21.4.

14.5. ŠKOLA - JARNÍ DEKÁČ
16.5. MÁJOVÁ VESELICE

15.6.

13:00-24:00 Kováry, Trněný Újezd, Zákolany

16.6.

21.5. DÍLNA V KLUBOVNĚ: VÝROBA NÁUŠNIC
23.-24.5. VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Piánka Dalibor 15:00

FOTBALOVÝ ZÁPAS ZÁKOLANY : SLATINA
BLACKBIRD

divadlo Piánka Dalibor 20:00

22.4.
23.4.
30.4.

DEN ZEMĚ - ÚKLID A SÁZENÍ STROMŮ
DÍLNA V KLUBOVNĚ: KVĚTINÁČE

Malé sokolské hřiště Zákolany
ČARODĚJNICE

Trněný Újezd

24.5. FOTBALOVÝ ZÁPAS ZÁKOLANY : HRDLÍV B
29.5. NOC KOSTELŮ
20:00 kostel sv. Petra a Pavla na Budči

30.5.
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Masopustní průvod vzal jitrnice útokem

Druhý zákolanský masopust se tentokrát odehrával přímo v Zákolanech. O tom, že se vydařil, svědčí obrovská účast v masopustním průvodu, ale i na odpoledních
zabíjačkových hodech v Piance.
Foto: Stanislav Smékal

A NEKVALITNÍCH VÝROBKŮ Z ČÍNY CHCEME V NAŠEM REGIONU VY-

KVĚTEN

DÍLNA V KLUBOVNĚ: PLETENÍ KOŠÍKŮ

budeské

Vladimír Černý

D U BE N
koncert Piánka Dalibor 20:00

KAL E N DÁ Ř A KC Í

Ondřej Klouček, Technické služby Zákolany

- u nás společná pro spojené obce Trněný Újezd,
Zákolany a Kováry (165. výročí).
1840 Postavena kaplička v Zákolanech (175. výročí).
1945 Konec druhé světové války (70. výročí).
5. května zahájil činnost místní národní výbor
(v prostorách bývalé záložny U Libuše).
8. května zastřeleno 6 občanů v Zákolanech.
9. května osvobození obce sovětskou armádou
a konec II. světové války.
1885 Založení Sboru dobrovolných hasičů
v Zákolanech (24. května – 130. výročí).
1905 Zahájení výroby pianin a pian v Zákolanech (110. výročí). Výroba ukončena 30. června 1985
(30 let).
1415 Upálení Mistra Jana Husa (6. července
– 600. výročí). V předvečer bývaly v Zákolanech
Husovy oslavy tradičně spojovány mj. se zapalováním ohňů na návrších.
1935 Zahájení provozu nové železniční zastávky
v Zákolanech (25. srpna – 80. výročí) – stavba čekárny
je z roku 1940 (75. výročí).
1765 Zřízení školy v Kovárech (250. výročí).
905 Postavení kostela sv. Petra na Budči (1110 let).
1880 Založena Občanská beseda pod Budčí
v Zákolanech (135. výročí).
1990 Poprvé voleno novodobé obecní zastupitelstvo (24. listopadu - 25. výročí).
2000 Obci udělen znak a prapor v podobě navržené
Vladimírem Černým (18. prosince – 15. výročí).

11:00-17:00 v parku Zákolany
ZÁKOLANSKÉ KONCERTNÍ LÉTO II.

18:00 Komorní orchestr Dvořákova kraje
DĚTSKÉ ODPOLEDNE V PRAVĚKU

19.6. KONCERT MICHAL NOSEK
20.6. ŠPACÍR - BUDEČSKÝ JARMARK
26.6. CYKLOVÝLET - KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
26.-28.6. POUŤ
27.6. TANEČNÍ ZÁBAVA U LIBUŠE

DĚTSKÝ DEN SOKOL
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Úvodní slovo
Vážení a milí čtenáři,
v nové grafické podobě se vám dostává do rukou jarní číslo Budečských
rozhledů. Doufám, že i v tomto období,
kdy se většina z nás těší na procházky
přírodou, práci na zahradě, na sportovní aktivity, si najdete čas a přečtete
si novinky a zajímavosti ze života naší
obce.
Jak sami uvidíte, čeká nás v letošním roce mnoho zajímavých akcí, ale
také řada výročí. Obec Zákolany patří
díky staroslavné rotundě na Budči mezi
celostátně významné lokality. Také
v moderních dějinách nalezneme řadu
událostí, které naši obec zařazují do
širších historických souvislostí. Narodil
se zde Ladislav Zápotocký Budečský,
zakladatel sociální demokracie a velký
bojovník za sociální spravedlnost, nebo
jeho syn, tolik diskutovaný československý prezident. Socha Antonína Zápotockého, instalovaná v našem parku
v roce 1984 (nahradila plastovou kopii
z roku 1972), se stala letos opět předmětem zájmu médií. Protože se jedná
o závažné téma, budeme se jejímu osudu
a postavě Zápotockého určitě věnovat,
a to nejen na stránkách Rozhledů.
Ještě před tím si ale připomeneme
70 let od konce druhé světové války.
V Zákolanech upomínají na tyto smutné okamžiky čtyři pomníčky, z nichž
jeden - v tzv. Kolonii - je věnován šesti obětem zastřeleným 8. května 1945
německými vojáky. Tyto události popisuje kapitola v nově vydané publikaci
Jiřího Padevěta, ředitele vydavatelství
Akademie věd ČR. Kniha bude za účasti autora a pamětníků slavnostně představena 8. května v sále U Libuše.
Ve spolupráci s našimi spolky se
budeme snažit přispět k tomu, abychom naši minulost poznali a především pochopili. Přehled výročí pro nás
sestavil pan Vladimír Černý a naleznete ho na poslední straně.
Těšíme se na setkání s vámi!
Lucie Wittlichová, starostka

ROZHOVOR S JA NEM KOL ENČÍKEM

Zvěři škodí hlavně bezohlední majitelé psů
MÍSTOSTAROSTA JAN KOLENČÍK ZNÁ NEJEN NAŠI OBEC, ALE HLAVNĚ I
OKOLNÍ PŘÍRODU TAK DOBŘE, JAKO MOŽNÁ NIKDO JINÝ. PO CELÝ ŽIVOT
BYDLÍ NA TRNĚNÉM ÚJEZDU, JE DROBNÝ ŽIVNOSTNÍK A JEHO NEJVĚTŠÍ
LÁSKOU JE HNED PO MANŽELCE A SYNKOVI MYSLIVOST. JE TAKÉ JEDNÍM
Z DOBROVOLNÝCH HASIČŮ A ČLEN VÝBORU FOTBALU.

Kdy jsi s myslivostí začal?
Od dětství jsem měl vztah ke
zvířatům. V osmdesátých letech tu
zdejší rodák Václav Holeček založil
myslivecký kroužek, kam jsem začal
docházet. Myslivecké zkoušky jsem
skládal v 17 letech.
Co vše patří do tvého revíru?
Libochovičky, Zájezd, Trněný
Újezd, Kováry, Zákolany a Dřetovice.
Jak se tento revír změnil za posledních dvacet let?
Změnil se velice, dříve nebyl tak
velký silniční provoz a ani tolik pejskařů. Mnozí lidé neznají zákon, který
říká, že pes by měl chodit na vodítku
a s nasazeným košíkem.
Jak by se člověk se psem v přírodě měl
chovat?
Pokud je pes vychovaný a dobře ovladatelný, může ho majitel na
krátkou vzdálenost pustit. Neměl by
ho ale ztrácet z dohledu a pouštět do
zemědělských kultur, remízků a lesů.
Lidé se domnívají, že když jejich pejsek zajíce, srnu nebo bažanta nedožene, tak se nic nestalo. Ale jde o to,
že stačí jen když olízne mládě, nebo

opakovaně vyplaší matku z hnízda a
to mládě, nebo ta snůška vajec uhyne. Mrzí mne, že často lidem chybí
ohleduplnost.
Co dalšího ještě ovlivňuje stavy zvěře?
Je to částečně i způsob hospodaření zemědělců, kdy před dnešními stroji nemá zvěř často šanci včas

uniknout. Pomohl by i rozmanitější
způsob hospodaření, kde není tolik
velkých monokulturních ploch. To
zvěři dává větší šanci úkrytu. Chybí
také meze a remízky. Dříve zemědělci

používali plašiče a ohlašovali myslivcům plán sečení, aby se mohla zvěř
včas odehnat.
Jaké jsou nyní stavy zvěře v okolí
Zákolan?
Razantně ubylo například zajíců.
Posledních 18 let už je vůbec nelovíme. Srnčí zvěře tu máme asi 100 až
150 kusů, ale ta zvěř může migrovat
mezi dvěma honitbami. Navíc ani
srnčí skoro nelovíme, protože to za
nás dělají auta. Srážku se zvěří máme
hlášenou i několikrát do měsíce. Rozhodli jsme se proto pořídit pachové
ohradníky, které zvěř upozorní na
blízkost silnice. Ze zkušeností vyplývá, že by se tak mohla snížit úmrtnost až o 80%.
Co můžeme udělat my všichni?
Pořizovat si například takového
pejska, jehož výchovu zvládnou. Psa
by neměli pouštět v lese, u remízků a
ve vysokých porostech obecně. Zvěři
také tolik nevadí jezdci na koních, ale
nesmí mít s sebou psy, kteří nejsou
pod kontrolou.
Pojďme teď k tvé funkci místostarosty. Co by jsi chtěl stihnout ještě během
tohoto volebního období dokončit?
Chybí mi tady především místo
k setkávání na Trněném Újezdu, kde
se mi zdá, že jsou lidé mnohem aktivnější než v ostatních částech obce.
Pokračování rozhovoru na str. 2
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dokončení rozhovoru ze str. 1

Mnoho místních také trápí doprava.
Co v tomto ohledu plánuješ?
Byl bych velice rád, kdyby se nám podařilo prodloužit autobus linky č. 316
z Holubic do Zákolan. Chystáme nové
značení na místních cestách v centru
Zákolan, kde někdy vzniká dopravní
chaos. Namalovaná tak budou nejen
parkovací místa, ale hlavně i přechod
pro děti od autobusové zastávky až ke
škole. Lepší vodorovné značení by mělo
přibýt také na křižovatce v Zákolanech
směrem na Kováry a Trněný Újezd, kde
často dochází k nehodám.
Mluví se také o nové hasičárně...
Pokud se podaří získat dotaci, chceme vybudovat lepší zázemí pro dobrovolné hasiče i technické služby. Zdejší
hasičská zbrojnice nevyhovuje předepsaným parametrům. Jednáme s Českými drahami o koupi pozemku, kde
býval sklad. Bylo by to na lepším místě

a hlavně ve vyhovujících podmínkách.
Vybudování by mohlo stát okolo čtyř
milionů korun, což znamená, že bez dotace na to naše obec nebude mít peníze
a budeme potřebovat takovou dotaci,
při které bude mít obec maximálně patnáctiprocentní spoluúčast.
Blíží se Velikonoce, svátek jara. Udržuješ nějaké tradice, bez kterých by sis nedovedl velikonoční svátky představit?
Velikonoce jsou pro mě nemyslitelné bez pomlázky. Jako mládenci
jsme chodili ke svobodným děvčatům,
dnes koledujeme se synem Honzíkem
a jeho malými kamarády. Samozřejmě
se doma barví vajíčka, peče beránek…
Zkrátka vše, co k tradicím patří.
Chtěl bych popřát všem, aby zapomněli alespoň v tyto dny na starosti
všedního života a prožili velikonoční
svátky v klidu a pohodě!

ZPRÁVIČKY Z VAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY POD BUDČÍ

O černé zvěři
v našem okolí

Tábořiště v Podholí

Po letech oprav a budování bude od května tohoto roku turistická základna v Podholí opět v provozu. Kapacita bude zhruba 20 míst ve třech
místnostech. Zbývá ještě spoustu práce, zejména srovnat louku a dodělat
protipovodňové opatření, ale cíl už je na dohled. V letošním roce plánujeme rozšířit naše akce pro děti o Pálení čarodějnic a zřejmě ještě jednu podzimní dětskou akci. Samozřejmostí je Dětský den a tábor. Tábory vlastně
budou dva. První 14ti denní na začátku prázdnin. Ten bude pro 29 dětí a
druhý na týden pro místní děti. Tam bude kapacita zřejmě menší.
Do konce dubna spustíme internetové stránky a na nich budeme zveřejňovat všechny akce i novinky. Naleznete zde i informace o možnosti pronájmu, provozní řád a kontakt na správce.
Doufáme, že už se nám vyhnou povodně a jiné katastrofy, které nám
dobu nutnou k rekonstrukci dost prodloužily.
Pavel Hladík

V sobotu 24. ledna 2015 proběhl ve spolupráci obce Zákolany a ZŠ a MŠ Pod Budčí
první školní ples, který byl další příjemnou příležitostí k setkání místních občanů
i jejich přátel z širokého okolí. Terezka Křivanová a Pepa Čihák zahájili ples svým
tanečním vystoupením.
Foto: Eva Norgen
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Máte chuť aranžovat, plstit
vlnu, učit se řemeslům našich
předků, zdobit svými dílky dům zkrátka tvořit a scházet se v příjemném prostředí? Pokud ano, pak
bych vás chtěla pozvat na Tvořivé
dílny, které budou probíhat zpravidla jednou měsíčně v klubovně
na Obecním úřadu v Zákolanech.

V březnu opouští naší přírodu zima a přichází jaro. Příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku, kvetou první byliny, přilétají tažní ptáci a objevují
se první mláďata zajíců a divočáků. Zvěř, která teprve postupně nalézá přirozené zdroje potravy, je po zimě hodně oslabená. Návštěvníci přírody, především pejskaři, by se proto měli chovat v tomto období mnohem ohleduplněji
- nepouštět pejsky na volno, aby zbytečně nedocházelo k vyrušování zvěře
a posléze k jejím zbytečným úhynům. Zkrátka je potřeba, aby příroda a vše co
je v ní živé, žilo v souladu s námi lidmi. Protože v posledních měsících se často
diskutoval problém černé zvěře (mj. i na diskuzním fóru obce Zákolany), rád
bych se na stránkách Budečských rozhledů věnoval situaci divočáků u nás.

Děkuji za rozhovor!
Sandra Bejšáková

Dovolím si zde, alespoň stručně, malý vstup do historie. Vyhubení velkých šelem a zvýšení zemědělské produkce mělo již v 18. století za následek
přemnožení divokých prasat a vedlo k opatřením, jejichž cílem bylo omezit
jejich počet ve volné přírodě. Nařízeními Marie Terezie a později Josefa II.
byl zcela zakázán chov divokých prasat mimo obory. Ve volné přírodě byla
prasata vnímána jako škodná zvěř a mohla se hubit všemi dostupnými prostředky. Během deseti let byla prasata ve volné přírodě téměř vystřílena, a až
do druhé světové války se s divočáky ve volné přírodě nebylo téměř možné
setkat. Lovecké statistiky z roku 1935 uvádí, že se na našem území střelilo
442 kusů černé zvěře a z toho pouze 23 kusů bylo střeleno ve volné přírodě.
Tato situace se začala radikálně měnit v souvislosti s proměnou systému zemědělství a se skladbou plodin. V současné kulturní krajině má
tento druh zvěře velmi příznivé životní podmínky, díky kterým může plně
rozvinout své neobyčejně vysoké rozmnožovací schopnosti. O ohromném
nárůstu černé zvěře v naší přírodě svědčí pak oficiální statistiky z nedávné minulosti – v roce 2010 se totiž jednalo již o 140.000 ulovených kusů,
v roce 2012 pak o 185.381.
První zmínka o ulovení divočáka v našem okolí je z 23. 5. 1974 v Otvovicích.
V naší honitbě byl první divočák uloven 25. 6. 1994, další pak 5. 8. 1994. Do
března 2003 bylo uloveno ještě dalších 8 divokých prasat. V devadesátých
letech se divočáci začínali stávat stálou zvěří, bachyně zde metaly selata.
Přesto, že se jedná o zvěř atraktivní, na stavy drobné zvěře mají divoká
prasata zhoubný vliv. Spolu s dalšími predátory, především liškami, kunami,
jezevci, strakami, sojkami, ale také toulavými kočkami a psy jsou jednou
z hlavních příčin poklesu počtu drobné zvěře, ale také srnčí a drobných ptáků.
Říje (chrutí) u divočáků probíhá za bojů samců o samice zpravidla od listopadu do ledna, někdy i v jiných ročních obdobích. Bachyně po 16-20 týdnech březosti rodí v jednoduše upraveném hnízdě 3 až 12 selat, která hned
od narození vidí a jsou velmi čilá.
Přestože je matka kojí asi 2 měsíce, již ve dvou týdnech věku ji následují a snaží se sbírat potravu. Některé samice mohou pohlavně dospět již po
8. měsíci věku, samci o několik měsíců později. Mláďata z časných vrhů se tak
mohou zapojit do reprodukce již v prvním roce života. V přírodě se divočák
dožívá 8-10 let, výjimečně se dožívá až 20 let. S výjimkou dospělých kanců
žije v rodinných tlupách tvořených bachyní, lončáky (jedinec, který nedosáhl věku 24 měsíců) a selaty. Někdy se tyto rodinné tlupy spojují do větších
skupin s pevnou sociální strukturou. Přes den odpočívají v úkrytu v houštinách, rákosinách či polních kulturách, aktivní začínají být až s večerem.
Jednotlivé tlupy jsou velmi pohyblivé, za noc mohou urazit i několik desítek
kilometrů. S oblibou navštěvují místa s vodou a bahnitá kaliště. Mají dobře
vyvinutý čich a sluch. Početnost divočáků stále stoupá, a to i přes intenzivní snahu o redukci populace odstřelem. U nás není žádný problém potkat
i 30 kusů divočáků, v loňském roce jsme v naší honitbě ulovili 19 kusů divočáků. V prosinci jsem se zúčastnil společného lovu na divočáky ve vedlejší
honitbě Kladno - Švermov, kde během tří dnů bylo uloveno 32 kusů černé
zvěře. Za loňský rok zde bylo uloveno 87 kusů divočáků.
I když se dnes selata a lončáci mohou lovit celoročně a dospělé kusy od
1. 8. do 31. 1., jejich stavy se nijak radikálně nesnižují. Navíc v naší přírodě
nemá přirozeného nepřítele a je tak evidentně nezbytné její stavy regulovat.
Jan Kolenčík

TVO Ř IV É D ÍLN Y
P R O V E LK É I N ÁC T ILE T É

Kalendářní rok 2014 děti v Základní a mateřské škole Pod Budčí uzavřely společným vystoupením v tělocvičně školy na tradiční vánoční slavnosti.
Děti zahrály velmi zdařile na zobcové
flétny a předvedly divadelní pohádky.
Nejmladší návštěvníci dramatického
kroužku vystoupili s příběhem T. Burtona Můra noční předvánoční, starší
žáci zahráli pohádku J. Drdy Hrátky
s čertem a nejstarší žáci pátého ročníku si sami vymysleli a zahráli příběh
o tatíncích. Celé vystoupení jsme zakončili společným zpíváním vánočních koled.
Nový kalendářní rok 2015 školáci
tradičně uvítali charitativní tříkrálovou
sbírkou. Děti ze základní školy se v do-

provodu třídních učitelů rozdělili na
skupinky a podařilo se jim s písničkou
My tři králové obejít Zákolany, Kováry
i Trněný Újezd. V Zákolanech se podařilo získat 2 455,- Kč z celkové částky
107 375,- Kč. Za vaše příspěvky děkujeme!
V prvním lednovém týdnu odjeli žáčci MŠ společně s prvňáčky ZŠ na zimní
školu v přírodě do Krkonoš. Společně
jsme byli ubytováni v pěkném prostředí nad Jánskými lázněmi v Modrokamenné boudě a užívali si dosyta sněhových radovánek. Starší žáci ZŠ (2. až 5.
ročník) spolu se svými třídními učiteli
zažili zimní školu v přírodě s výukou
lyžování ve druhém březnovém týdnu
v Krušných horách na Božím daru.

V pátek 13. února 2015 proběhl
zápis do základní školy, na který přišlo celkem 20 zájemců o zařazení do
prvního ročníku. Celkem bylo přijato
14 žáků do prvního ročníku na denní vzdělávání, 4 žáci na individuální
vzdělávání podle paragrafu 41 školského zákona. Dvě rodiny požádaly
o odklad povinné školní docházky.
V březnu jsme měli 18. 3. zápis do
mateřské školy, 20. 3. vynášení Morany, 26. 3. velikonoční vázání a výrobu
dekorací v tělocvičně školy, 27. 3. tradiční noc s Andersenem, tentokrát na
téma komiks.
Přejeme příjemné jarní dny a Veselé
velikonoční svátky!
Hana Hlinková, ředitelka

ZÁKOLANSKÉ
KONCERTNÍ LÉTO 2015
Přináším pozvánku váženým sousedům a přátelům naší obce, kteří navštěvují naše
kulturní i společenské aktivity. Myslím, že se najde jen malé procento těch, kteří tyto aktivity nevnímají. Ti, kteří je připravují, to dělají pro Vás, a také proto, aby dokázali udržet a
prohloubit tradice Budče, továrny na piana Dalibor a naší nádherné školy, která je v okolí
Prahy proslulá svojí krásou a kvalitou.
Po zkušenosti z minulých tří let, kdy jsme zkoušeli, jak budou naši občané reagovat na
koncerty neobvyklých nástrojových seskupení a žánrů, jsme dospěli k názoru, že nastal
čas, abychom založili novou tradici Zákolanské koncertní léto.
Myslím, že si naše obec, její historie a občané zaslouží umění, které je na profesionální
úrovni, a které není v našich podmínkách obvyklé. Ve spolupráci s řadou přátel jsme proto
pro vás připravili cyklus čtyř koncertů, na které vás tímto srdečně zveme!

Obec v rámci minigrantů podpoří
tuto akci penězi na nákup materiálu, takže účastníci budou platit jen lektorné - 40 Kč za hodinu
práce. Více informací najdete na
nástěnkách obce a školy. Na dílnu
je potřeba se předem přihlásit na
telefonu 728 342 822.
čtvrtek 2. dubna od 15 hodin PLETENÍ KOŠÍKŮ Z PROUTÍ
čtvrtek 23. dubna od 16 hodin
- KVĚTINÁČ S PROUTÍM
A ORGANZOVÝMI KVĚTY
čtvrtek 21. května od 16 hodin VÝROBA NÁUŠNIC PLSTĚNÍM
VLNY
čtvrtek 11. června od 16 hodin –
DRÁTOVÁNÍ
Srdečně vás zve
Pavla Pazderová Merlinová

Zákolanské
koncertní léto
2015
I.

11. května

soubor katedry
bicích nástrojů HAMU
v 18:00 v sále U Libuše

II.

K in e Dok
DOKUMENTÁRNÍ ČESKO V ZÁKOLANECH
Pravidelné projekce dokumentárních filmů Dokino zařadily Pianku v Zákolanech
mezi dvacet vytipovaných míst evropského projektu KineDok. Ten si klade za
cíl rozšiřovat a pečovat o komunitu diváků a příznivců dokumentárního filmu
a dostávat autorský dokumentární film do povědomí širší veřejnosti formou projekcí
dokumentárních snímků na netradičních místech. Na pilotním ročníku KineDoku
bude spolupracovat 5 zemí - Česká Republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko
a Chorvatsko. V České republice odstartoval festival březnovou předpremiérovou
projekcí filmu Sugar Blues Andrey Culkové v pražské La Fabrice, následovat budou
projekce například v Ateliéru Kokpit v Hradci Králové, v Café Klášter v Napajedlech
či Papírně Plzeň. Na projekce budou plynule navazovat debaty s autory filmů či
odborníky v daném oboru.
V Piance se tak můžeme těšit například na dokument Veroniky Liškové Danielův
svět, ze zahraničních filmů pak na Happily After Ever chorvatské režisérky Tatjany Božić nebo Man with balls maďarského autora Kristófa Kovácse. Filmy budou
opatřeny českými titulky.
Filmové večery budou probíhat jednou měsíčně a zařazeny budou i dokumenty
z festivalu Jeden svět a další filmy z dílen současných českých tvůrců. Promítání
zahájíme 9. dubna, o dalších termínech budete informováni na webových stránkách
spolku Dalibor a obce Zákolany.
Lucie Wittlichová

15. června

komorní orchestr
Dvořákova kraje
s dirigentem Václavem
Mazáčkem a sólisty
v 18:00 hodin v Piánce Dalibor

III.

10. srpna

houslista Jan Hrubý
se souborem KUKULÍN
v 18:00 na zahradě U Libuše

IV.

28. září

Svatováclavský
koncert slavných autorů
baroka a klasicismu
na Budči
v 18:00 v kostele sv. Petra a Pavla
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