Z O BEC NÍ H O Ú ŘA D U
STROM PRO OLGU HAVLOVOU
V roce 2018 by se dožila 85 let Olga Havlová, první
manželka československého a později českého prezidenta
Václava Havla. Výbor dobré vůle, jehož byla zakladatelkou,
připomene toto výročí celou řadou akcí, které pod názvem
„Rok Olgy Havlové“ představí životní osudy a význam této
ženy. Zákolany mají tu čest a jako jedna z 85 obcí se zapojí
do sázení stromů Olgy Havlové. Výběr místa a druhu stromu je na našem zvážení, každý z vás může nabídnout svůj
námět. O dalším průběhu vás budeme informovat.
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR V ZÁKOLANECH
Parlamentní volby představují jeden z nejzřetelnějších
ukazatelů smyšlení a politických názorů veřejnosti. Letošní výsledky přinesly zklamání příznivcům tradičních politických stran a ukázaly, že voliči vkládají naděje do nových
uskupení a hnutí. V Zákolanech se voleb účastnilo 287 ze
454 oprávněných voličů a volební účast 63,22 % tak byla
o něco vyšší, než celorepublikový průměr (60,84%).
Výsledky hlasování v Zákolanech v porovnání s konečnými počty získaných hlasů ukazují, nakolik se názory našich
obyvatel shodují s celostátním průměrem.
ANO 2011
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Nový sad u fotbalového hřiště: S významným přispěním Hnutí Brontosaurus máme v Zákolanech další ovocné stromy.
Vedle třešňové aleje u cesty na Budeč a dvou sadů na Trněném Újezdu tak budeme mít za pár let co sklízet. Za organizaci
děkujeme Pavle Pazderové – Merlinové.

celorepublikově
29,64%
10,79%
5,18%
7,76%
11,32%
10,64%
7,27%
5,31%

I když ne s tak velkým náskokem, mohou se i v Zákolanech radovat ti, kdo souhlasí s názorem, že stát lze řídit jako firmu. Nicméně voliči rozhodli a Andrej Babiš byl
6. prosince jmenován 12. premiérem České republiky.
Další směřování naší země významně ovlivní voliči
12. a 13. ledna 2018 při přímě volbě prezidenta. Protože
budoucnost našeho státu je pouze na voličích, pojďme
v lednu volit s rozumem a odpovědností - a bez ohledu na
předvolební průzkumy, které často zkreslují a ovlivňují
naše rozhodnutí.

KURZY RUČNÍCH PRACÍ
Zimní čas často láká k domácímu posezení u pletení,
háčkování nebo vyšívání. Komu nepředaly tyto dovednosti maminky, může přijít každý čtvrtek od 18 hodin do Klubovny a pod vedením zkušených sousedek se něco přiučit
- nebo si jen tak popovídat.

Ocenění Hospodář Středočeského kraje 2017 získal v Lysé
nad Labem náš soused a člen zastupitelstva Jakub Nosek.
Hospodářství založil v roce 1991 jeho dědeček Jan Vraštil,
když od paní Válkové koupil zdevastovaný statek č. p. 2
na Trněném Újezdu. Za velkého úsilí celé rodiny a později
i vnuka Jakuba prošlo hospodářství kompletní rekonstrukcí
a dnes zde společně hospodaří na 260 hektarech orné půdy.
K zaslouženému ocenění velmi gratulujeme!

Úvodní slovo

CYKLUS CEST KULTURNÍ KRAJINOU
Podzimní nohejbalový turnaj jako vždy přilákal sportovce ze Zákolan i z okolí. Tentokrát se organizace ujal Miloš Mikudým,
který se také se svým týmem radoval z prvního místa.

neděle 24. 12.

ŠPACÍR – VÁNOČNÍ JARMARK NA BUDČI
Protože k Vánocům patří neodmyslitelně trhy,
uspořádali jsme si také jeden na Budči. Prodejci nabízeli
své výrobky a produkty, bylo i skvělé občerstvení a sousedé
a návštěvníci si tak užili příjemné odpoledne na čerstvém
vzduchu. Na závěr jsme si poslechli flétnový koncert
dětí pod vedením Adama Janouška, kterému, stejně jako
pořadatelce Vrátě Křivanové, moc děkujeme!

KA LE NDÁ Ř A KCÍ

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ NA TRNĚNÉM ÚJEZDU
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Obec Zákolany se jako první zapojila do filmového
projektu, jehož smyslem je představit pozoruhodná místa
Čech formou Slow TV. Pro čtenáře, kteří nejsou uživateli Internetu: jedná se o vysílání v přímém přenosu z míst, která
slibují zajímavé příběhy, zdánlivě obyčejné scény ze života lidí, zvířat, rostlin či strojů, tak jak se odehrávají právě
v tomto okamžiku.
Odkaz na záznam z tohoto projektu naleznete na
webových stránkách obce (odkaz Zákolany v médiích).
Nebo v Googlu zadejte "zakolany slowtv".

24:00 PŮLNOČNÍ MŠE NA BUDČI

pondělí 1. 1. 2018
17:00 OHŇOSTROJ NA BUDČI

sobota 27. 1. 2018
20:00 ZÁKOLANSKÝ PLES V KOLČI

sobota 10. 2. 2018
MASOPUST

OHŇOSTROJ NA BUDČI
Srdečně zveme všechny sousedy a přátele 1. ledna v 17 h
na Budeč, kde společně přivítáme nový rok 2018. Prosíme
zároveň všechny, kdo chtějí mít veliký a krásný ohňostroj,
aby přispěli finančním darem. Připraveno bude občerstvení a především krásná atmosféra naší staroslavné Budče.

SILVESTROVSKÝ MAČ
TJ Sokol Zákolany a především jeho fotbalový tým
srdečně zvou na tradiční silvestrovský fotbalový turnaj.
Přijďte si zahrát, fandit nebo si jenom užít silvestrovskou
atmosféru. Sraz hráčů je v 10 hodin.
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Milí sousedé,
při čtení rozhovoru na této straně jsem
se neubránil sentimentu. Pan Herout pamatuje epochu, kdy se do Otvovic chodilo
pěšky, ping-pong se nehrál na telefonu
a - považte - když jste chtěli někomu
něco říct, museli jste zajít na návštěvu!
Zamáčkl jsem slzu a představil si, že tyhle doby zase přijdou, až veškerou práci
zastanou roboti v Babišových Fabrikách
a nám lidem nezbyde, než se nějak zabavit.
Nad budoucností jsme na obci také
přemýšleli, když jsme črtali podobu plánovaného komunitního centra BYIDLO,
o kterém se dočtete na třetí straně.
Je velmi pravděpodobné, že když k vaření, pečení, malování, zpívání, dřevořezbě, lepení nebo krejčovství nepřičuchnete ani v dětství ani v dospělosti, vztah si
k tomu nevytvoříte a řemesla zaniknou.
Což by byla škoda.
Když jsme název BYIDLO v představách umisťovali na (zatím ještě) sýpku
v Trněném Újezdu, šlo kolem devět trpaslíků. První povídá: „To je bidlo nebo
bydlo?” Druhý: „Přece bidlo, když v životě uvázneš na mělčině, tak se potřebuješ něčím odrazit ode dna.” Třetí: „Bidlo
je spíš na to, abys někoho pošťouchnul,
aby začal něco dělat.” Čtvrtý: „Ne, to je
bydlo, protože je tam dobré bytí.” Pátý:
„Jste mimo, to jsou hrábě, kterými se
přehrabovalo zrní v sýpkách." Šestý: „To
určitě, nevidíte, že to je stará dřevěná
konstrukce krovu?” Sedmý: „Ale já vidím Algiz, runu označující ochranu, kterou si předci dávali na dům.” Osmý: „Ne,
to je člověk, který svýma vzepřenýma
rukama něco podpírá.” A devátý uzavřel: „Spíš drží - nějakou tyč. Asi bidlo.”
Takže si vyberte. Název je teprve začátek nového dobrodružství.
Ondřej Klouček

ROZHOVOR S JIŘÍM HEROUTEM

Mně nic nechybělo
KOLEČSKÉHO RODÁKA A ZÁKOLANSKÉHO PATRIOTA PANA JIŘÍHO HEROUTA
FANOUŠKŮM FOTBALU NETŘEBA DLOUZE PŘEDSTAVOVAT. ON TOTIŽ K ZÁKOLANSKÉMU FOTBALU NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ. TENTO NEOBYČEJNĚ VITÁLNÍ A SVÉRÁZNÝ
PÁN LETOS 26. ŘÍJNA OSLAVIL KRÁSNÉ A KULATÉ 90. NAROZENINY. POVÍDALI JSME SI
U PANA HEROUTA DOMA ZA PŘÍTOMNOSTI JEHO VELICE MILÉ DCERY JIŘINY A VNUKA.

Pane Heroute, kde jste se narodil? A jaké
bylo vaše dětství?
Narodil jsem se v Kolči 26. 10. 1927.
Do základní školy jsem chodil v Kolči,
pak jsem nastoupil do měšťanky do Kralup. Mohl jsem chodit do Slaného, ale
dřív se ve škole platilo takzvané zápisné
a v Kralupech to zápisné bylo levnější tam to stálo polovičku co ve Slaném. Tak
jsem nastoupil do Kralup. No jo, ale já
jsem bydlel v Kolči, takže jsem musel
každý den na vlak do Zákolan a pak do
Kralup. Ve škole jsem poznal kluky, s kterýma jsem hrál fotbal tady v Zákolanech,
tak jsem se pak rozhodl, že tady zůstanu.
A po měšťance jste dělal co?
Chodil jsem tam čtyři roky, a protože
naše maminka si myslela, Bůh ví, jaký nebudu student, tak jsem chodil ještě rok
na těsnopis a psaní na stroji. Pak jsem šel
do učení na soustružníka na Kladno. No,
a pak jsem začal jezdit do práce do Prahy. Od vyučení až do důchodu jsem dělal
v naftových motorech - 45 let! Nejdřív
jsem tam byl jako soustružník, a pak,
když jsem šel do invalidního důchodu,
jsem tam byl jako kreslíř. Kreslil jsem různé postupy, jak vyrobit nejrůznější věci.
A kdy jste se nastěhoval do Zákolan?
V roce 1964. Předtím jsme s manžel-

kou bydleli, jak se říká na Malé Straně,
to je když jedete na Otvovice tam za tou
skálou, pod lesem. Bydleli jsme v podnájmu, pak jsme koupili tento barák, co v
něm žiju dodnes.

Kde jste potkal svojí ženu?
Nejste nějaká zvědavá? (smích) No
jak? Chodili jsme hrát ping pong, tam
jsme se poznali. V Zákolanech v hospodě Na růžku. Tady se hrál v Zákolanech
hodně ping pong. Pořádaly se i různé turnaje, protože v hospodě byly velké sály
a vešlo se tam i několik pignpongových
stolů vedle sebe. Ona byla taková milá
tichá holka a já hodnej kluk, tak jsme se
dali dohromady. S mojí paní Ludmilou
jsme se brali v roce 1951, v roce 1952 se
nám narodila první dcera Eva a za šest
let dcera Jiřina.
Co jste dělali, jako děti?
Běhali, závodili, dělali lumpárny, koukali, co bysme komu sklidili ze zahrady.
Scházeli jsme se v Kolči v klubovně, bylo
nás třeba přes dvacet, sportovali jsme. To
bylo jiný, než dnes, my byli furt venku.
Co my jsme se naběhali! Mně tělo muselo poslouchat, salta jsem dělal klidně
na asfaltu. Dneska, když se zeptáte dětí,
jestli umí kotrmelec, tak koukají a myslí
si snad, že je to něco k jídlu.

Ale Vaši rodiče byli z Kolče?
Moje maminka byla z Olovnice a táta
z Mozolína. V Kolči jsme měli svůj barák,
táta byl zedník, děda dělal v cihelně v
Kolči. A táta s dědou ten barák postavili. Měli jsme malé hospodářství, krávu
a kozy, maminka se o všechno starala a
jezdila prodávat zeleninu na trhy. Byli
jsme tři bráchové, ale dneska jsem z nich
už jen já. Já jsem hodně sportoval, tak
jsem se proto dožil takového věku.

Co jste všechno dělali v Zákolanech, když
jste byli mladí?
Hodně jsme chodili do Podholí na
koupaliště. Z obcí tady v okolí byly Zákolany nejkulturnější. Bylo tady kino, dělaly
se plesy, bály, nejdřív Na růžku a pak U
Libuše. To měli plesy zahrádkáři, hasiči,
myslivci, sportovci. Dělal se sportovní
karneval. Tady bylo šest hospod - na Trňáku byli dvě hospody, v Kovárech byla
hospoda U Prchalů a v Zákolanech byli tři
hospody. A Mozolín měl taky hospodu.
Taky jsme chodili na čaje. To byla zábava,
Pokračování na str. 2
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bouchnul a on byl znovu na zemi. Za to
jsem dostal rok distanc. Já jsem se odvolal
a oni mi dali dva. Pak jsem šel na vojnu na
dva roky, kde jsem mohl hrát za Stříbro.

kam se chodilo odpoledne, třeba od šesti
do devíti. Ale čaj se tam nepil, pilo se víno,
nebo pivo, ale nikdo nechodil namazanej!
Tam se tancovalo, byla živá hudba - hráli
čtyři muzikanti. Dneska moc není kam jít.
Dřív se kluci museli snažit, aby holky upoutali, aby si jich všimly. To nebylo jako dnes!

Vedl jste svoje dcery k fotbalu?
Ta starší Eva, ta hrála. Hrála za ženskou
jedenáctku tady v Zákolanech.

A jak jste Vy upoutával holky?
Já? No, já byl hodnej kluk. Musel jsem
být všude první, neexistovalo, abych byl
někde prostřední. Byl jsem slušnej kluk, jinak by se mnou ta moje nechodila.
A kde se dělaly čaje?
Na Trňáku, hodně se chodilo se do
Otvovic a do Slatiny.
Předpokládám, že jste chodili pěšky?
Ne letadlem (smích). Nebyly auta, nic.
Chodilo se v partě.
Vy jste byl členem pěveckého sboru. Od kdy
ten sbor fungoval?
Bylo mi 50 let, když jsem v něm začal.
Abych teď nekecal (smích), začal jsem, když
ho vedla paní Brázdová. Ona ten sbor dala
dohromady, dělala do kultury, hrála na piano. Bylo nás asi 15 členů. Paní Brázdová
sbor vlastně založila a držela pohromadě. Chodili tam chlapi, pak tam chodila
paní Kamenická, ta zpívala, paní Dandová
s manželem z Trňáku. Jéžiši, kdo tam ještě
chodil? Těch ženskejch tam zas tolik zpívat
nechodilo, spíš chlapi. Jezdili jsme třeba do
domova důchodců, ale zpívali jsme hlavně
pro sebe. Tak jsme se scházeli a zazpívali
jsme si, no, a když nás někam pozvali, tak
jsme tam jeli. Ale ono to moc často nebylo,
aby si nás zvali. Obec Zákolany byla jedna
z nejlepších. Byla tady Pianka a mlejn, kde
zaměstnávali dost lidí. Hrál se fotbal, byl tu
i ten pěvecký sbor.

Pan Herout: Jaký?
Dcera Jiřina: Staropražský písničky.
Pan Herout: No staropražský jo, ale já myslel,
že říkáš sprosto národní.
Dcera Jiřina: No, to taky někdy, občas.
A jaká byla vaše oblíbená písnička?
Přes dvě vesnice.
Zazpíváte mi ji?
(smích) Jste se zbláznila! Já zpívám,
když jsem sám. Dobře se zpívá, když někdo
hraje na klavír nebo harmoniku. Takhle bez
nástrojů, to si zpívám jen sám pro sebe. Já
si zpívám nebo nadávám. Moje maminka
zpívala v kostele, to po ní mám to zpívání.
Po ní zpívání a po tátovi nadávaní.
A Vy paní Jiřino, chodila jste se na tatínka
někdy dívat?
Když měli vystoupení, tak jsme chodili.
To byla sranda, pan Smutný byl velký srandista a pan Danda ještě s paní Kamenickou
z toho vždycky udělali frašku. Bylo to dobrý. Bavilo nás to.

Také jste byl velký fotbalista…
Za mnou byli několikrát z Kralup, v té
době kopali tenkrát divizi. Tak za mnou
byli, abych k nim přešel. Za mnou a za brankářem. Kruci, kdybych si tak vzpomněl na
jméno, no on pak chytal za Spartu. Mě bylo
tenkrát asi 20 let. Byl tam jeden hráč, co
mi to záviděl a ten přechod do Kralup mi
rozmlouval. A já ho blbec poslech. Pak jsem
hrál fotbal i v Praze. Já v Praze pracoval, do
toho ty tréninky - jezdil jsem domů 3x týdně po půlnoci. To už jsem byl ženatej a žena
mi tenkrát řekla, že jestli chci hrát fotbal,
tak ho mám hrát v Zákolanech, že nejde,
abych jezdil domů takhle pozdě. Dneska,
když se dívám na fotbal, no to jsou mrtvoly,
to my jinak běhali! Jednou jsme hráli fotbal v Lobečku. Tam byl jeden, co nahrál na
rozhodčího desítku. Upadl, já jsem mu tam
šáh, vykopl jsem merunu směrem k řece,
ale nedotknul jsem se ho! Jenže on nahrál
pád, my jsme byli 3:0, chvíli před koncem.
On udělal ten pád a říká mi: „Jirko, ten mi
to sežral!“. Jako ten rozhodčí. Tak jsem ho

Jak často jste se scházeli?
Teda, vy tu mojí paměť trénujete… No
asi jednou za týden, ale chodili jsme zpívat
po různých večírcích.
A jak dlouho ten soubor fungoval?
No, než se rozpadl (smích).
Dobře, a to bylo kdy?
Když paní Brázdová přestala hrát a šla
do domova důchodců. Ona byla ten, kdo to
všechno organizoval a držel. Byly to samé
starší dámy, byly to ženské, které uměly
doopravdy hezky zpívat, ale my mužský
jsme snad taky špatně nezpívali. Zpívali
jsme všechno možný, hlavně dechovku, na
Vánoce se hráli vánoční písničky.
Dcera Jiřina: A taky sprosto národní.

Výročí
2018
Rok osmičkových výročí nabízí
několik významných příležitostí k zamyšlení nad historií naší
země. Snad netřeba připomínat,
že nejde o žádnou magickou souvislost, ale jen o náhodnou shodu
okolností, že k oněm událostem
došlo právě v letech 1918, 1938,
1948, 1968. Jejich prostřednictvím můžeme spíše
vnímat, jak dramatické 20. století bylo, kolik zvratů a zásadně odlišných režimů naši rodiče, prarodiče a praprarodiče během svých životů prožili, na co
a na koho jsme hrdí, s čím se naopak musíme kriticky vyrovnávat. Dějiny sice „nemají smysl“, ale
historické zkušenosti nám mohou pomoci chápat
současnost, čelit relativizování všeho, případně
nás varovat předtím, co by bylo lepší neopakovat.
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Z PRÁVIČKY Z VAŠÍ ŠKOL KY A ŠKOLY POD BUDČÍ

A co lidové zvyky, jako masopust? Drželo se
to, když jste byl mladý?
Na Velikonoce se chodilo hodovat, ale
masopust nebo Morana, to si nějak nepamatuji. Na Tři krále jsme chodili.
Pan Herout začne zpívat: My tři králové
jdeme k vám štěstí a zdraví vynčujeme vám,
štěstí zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli
z daleka. Co ty černej, co tam vzadu, vystrkuješ na nás bradu? A já nejsem žádnej černej,
já jsem jen od slunce opálenej. Tak jste se dočkala i zpěvu (smích). My měli takové dlouhé košile a chodili jsme až do Olovnic, za
to jsme dostávali cukrátka, někdy i peníze.
Prožil jste v Zákolanech spokojený život?
Jo, mně nic nechybělo! Měl jsem tady
fotbal, pěvecký sbor, u myslivců jsem byl.
U myslivců jsem byl asi od svých 20ti let.
Dřív se tady střílely koroptve a my je jako
malí kluci myslivcům nosili. A pak jsem se
stal, už jako starší, taky myslivec. Dřív tady
bylo zvěře, to si nikdo nedovede představit! V Kovárech, tam bylo bažantů! Dneska
tady jsou jen samý slepice (smích). A těch
zajíců co bylo, jenže pak začaly ty velký zemědělský celky a vše šlo do háje. Ty zvířata
se nemají kam schovat.
Taky na motorkách jsme jezdili, měli
jsme takovou partu. Jezdili jsme na Slovensko, na Moravu. Ještě než jsme měli
děti, i manželka jezdila. Vozil jsem ji, to
byla sportovní ženská.
Pane Heroute je něco co byste mi chtěl říct
na závěr?
Vnuk pana Herouta: Dědo nějaké moudro na
závěr.
Pan Herout: Co to kecá?
Takhle, já vám řeknu, furt to bylo dobrý,
až ta devadesátka, ta je na prd, nic si nepamatuju. Do těch 88 let to šlo, já jsem byl
odjakživa zvyklej, že jsem si všechno udělal
sám, všechno mi trvalo chvilku, všechno
jsem uměl.
Pane Heroute, moc Vám děkuji za vaše vyprávění!
Hergot, to jsem vám toho řekl, já jsem
si říkal, co to bude za babu a vy jste taková
celkem pohledná ženská.
Jste moc milý, děkuji! (smích)
Ptala se Kateřina Kořínková

Návštěva Památníku Lidice a Mezinárodní dětské výtvarné výstavy
Ve středu 15. listopadu 2017 navštívili naši žáci Památník Lidice a Lidickou galerii.
Děti z 1., 2. a 3. třídy si prohlédly 45. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy na
téma "cestování", kde pro ně byl připraven vzdělávací program.
4. a 5. třída viděla Lidickou sbírku moderního světového umění a pracovala na téma "Co
mi sochy vyprávěly". Tragickou historii nedaleké vesnice jsme si připomenuli společnou návštěvou pietního území. Zde jsme zavítali i k sousoší dětí z Lidic. Prošli jsme také nové Lidice.
Na toto téma dále navážeme v rámci projektu "Kořeny - odkud pocházím" v hodinách
vlastivědy, výtvarné výchovy i českého jazyka.

V pátek 1. prosince 2017 se uskutečnila tradiční "Mikulášská". V zahradě restaurace u Libuše zazpívaly, zatančily a na hudební nástroje zahrály děti ze Základní školy
a Mateřské školy Pod Budčí. Největší úspěch sklidila autorská písnička Haničky Hlinkové "Paní zima". Díky krásně vyzdobené zahradě ve středu obce zde panovala atmosféra
již opravdu sváteční. Vzduchem se vznášela vůně výborných nápojů připravených místním sborem dobrovolných hasičů a vánoček, které napekly paní kuchařky v místní škole.
Mikuláš s početnou družinou andělů a čertů přinesl dětem krásné balíčky a připomenutí,
aby byly v příštím roce hodné.
Adventní dílna 24.11.2017
V pátek 24. listopadu 2017 proběhla
již tradiční adventní dílna, kterou připravilo Sdružení rodičů a přátel MŠ a ZŠ
Pod Budčí ve spolupráci se základní školou a obcí Zákolany. Dětem se společně
s rodiči podařilo vytvořit krásné adventní dekorace.

Polyfunkční komunitní centrum

Klavírní koncert Františka Jirky
Ve středu 29. listopadu 2017 uspořádalo Sdružení rodičů a přátel školy klavírní koncert pana učitele Františka Jirky. Zazněly zde skladby J. Haydna, L. van
Beethovena a J. S. Bacha. Na dílech těchto
velkých mistrů byly představeny základní
principy výuky hudební výchovy pomocí
hudební stavebnice, kterou pan František
Jirka využívá při svých hodinách hudební
výchovy v naší škole.

Postupem času se v Zákolanech stále více potýkáme s nedostatkem prostoru, který by sloužil jak k pořádání akcí, tak k praktickým
účelům. Klubovna vybudovaná v budově Obecního úřadu je do večerních hodin plná dětí, dopoledne zde pak
probíhá Buďánek a podávají se zde Zákolanské polívky. Veškeré další aktivity, jako
jsou různé dílny, semináře, kurzy, přednášky apod. se musejí odehrávat až po 18
hodině, navíc v prostředí určeném pro děti
- plném her a pomůcek. Dlouhodobě nás
také trápí to, že v Trněném Újezdu nemají
sousedé prostor, kde by si mohli jen tak posedět, zahrát karty nebo uspořádat oslavu.
To vše by se mělo změnit v dohledné
době. Obec pro výše uvedené účely zakoupila sýpku na Trněném Újezdu, která svým umístěním a velikostí
přesně odpovídá potřebám pro vybudování společenského centra.
Objekt je sice ve velmi špatném stavu, ale obec, spíše než soukromý
majitel, bude schopna žádat o dotaci a investovat do jeho opravy.
Přidanou hodnotou je tedy zároveň i to, že budeme mít vliv na podobu jedné z výrazných dominant obce.

Obratem jsme zahájili práce na přípravě žádosti o dotaci, jejímž
účelem je vybudovat víceúčelové komunitní centrum. Společným
úsilím jsme připravili projekt, který odrážel naše současné, ale
i plánované aktivity. K dispozici by zde měla
být kuchyně a jídelna s kachlovými kamny,
dřevařská dílna, velký sál v prvním patře, půdní galerie a relaxační místnost v podkroví, zázemí pro sociální služby a pochopitelně hygienické zázemí, kotelna apod.
Zda nám bude dotace přidělena, se dozvíme nejdříve v dubnu. Už jsme ale zahájili stavební práce, které spočívají v odklepávání omítek, vykopání starých podlah a vyvážení sutě.
Doufáme, že se nám podaří sýpku zprovoznit, a že v ní všichni nalezneme dobré BYDLO.
prosíme všechny, kdo máte doma na půdách nebo ve
sklepech starý nábytek, nářadí, nádobí či jiné vybavení, které nepotřebujete, abyste je věnovali do našeho
bydla. užijeme téměř vše, hodit se bude i kuchyňské
náčiní a vybavení do dílny. část pak využijeme jako dekoraci - ukázku toho, jak žili naši předci.

28. ŘÍJEN 1918
VZNIK ČESKOSLOVENSKA
Nejzásadnější výročí je hned to
první – 100 let od vzniku novodobého samostatného státu Čechů a Slováků. O vzniku samostatného státu
se rozhodovalo především v zahraničním odboji, který vedl T. G. Masaryk s E. Benešem a M. R. Štefánikem,
přičemž významnou roli sehrála jeho
ozbrojená složka – legie, bojující na
straně dohodových mocností. V Praze se do čela odboje postavil Národní
výbor. Souhrou řady okolností došlo
právě 28. října k živelným demonstracím, vyhlášení československé
samostatnosti a k vydání prvního zákona československého státu, jehož
autorem byl Alois Rašín. Dne 14. listopadu 1918 rozhodlo Revoluční Národní shromáždění
o republikánské formě státu a prvním prezidentem zvolilo T. G. Masaryka.

30. ZÁŘÍ 1938
PŘIJETÍ MNICHOVSKÉHO DIKTÁTU – KONEC
(PRVNÍ) ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
29. září se v Mnichově konala konference za účasti
nejvyšších představitelů Německa, Velké Británie Francie a Itálie o německých územních požadavcích vůči ČSR.

Po půlnoci 30. září evropské velmoci podepsaly dohodu,
kterou následně na Pražském hradě přijala naše vláda
v přítomnosti prezidenta Edvarda Beneše. Do 10. října
německá armáda obsadila pohraniční oblasti, ze kterých
vznikla tzv. Sudetská župa třetí říše. Vídeňskou arbitráží byly dále odstoupeny ve prospěch Maďarska části
území Slovenska a Podkarpatské Rusi. Pomnichovská
(druhá) republika byla celkově ochuzena o 41 098 km2
a 4 879 000 obyvatel.

25. ÚNOR 1948
KOMUNISTICKÝ PŘEVRAT

21. SRPEN 1968
OKUPACE A UKONČENÍ POKUSU O REFORMU

V únoru 1948 vyvrcholila dlouhodobá politická
krize s bojem o demokratický charakter republiky
a její mezinárodní ukotvení v podmínkách studené
války. Komunistická strana Československa dosáhla v čele s Klementem Gottwaldem monopolu moci
a nastolila režim sovětského typu – vládu jedné
strany a ideologie marxismu-leninismu, plánované
zestátněné hospodářství, kolektivizaci venkova, politické represe s inscenovanými procesy, tábory nucené
práce, čistky. Země se definitivně ocitla „za železnou
oponou“, stala se součástí tzv. východního (sovětského) bloku a zcela se podřídila zájmům SSSR.

K obsazení Československa vojsky pěti „bratrských“ členů Varšavské smlouvy (SSSR, NDR, Polska,
Maďarska, Bulharska) došlo proti vůli našich ústavních orgánů a bez jejich vědomí. Údajně hrozila tzv.
kontrarevoluce s destrukcí socialistického politického systému, ve skutečnosti se pokusy o hospodářské,
politické a společenské reformy – tedy „socialismus
s lidskou tváří“, těšily široké podpoře obyvatelstva.
27 bojových divizí, 1 letecká armáda a 750 tisíc vojáků násilně ukončilo tzv. obrodný proces Pražského
jara symbolizovaný Alexandrem Dubčekem ve funkci
prvního tajemníka ÚV KSČ.
Milena Josefovičová, Masarykův ústav a Archiv AV ČR
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