Z O BEC NÍ H O Ú ŘA D U
DAŇ Z NEMOVITOSTI
V letošním roce zaplatili obyvatelé Zákolan poprvé zvýšenou daň z nemovitosti. Přestože se o navýšení daně
jednalo několikrát na veřejných zasedáních, rádi bychom
na tomto místě rozhodnutí zastupitelstva zdůvodnili.
Daň z nemovitostí je jediná z daní, která se v plné výši
promítne do rozpočtu obce. Ten se dále skládá z poměrného rozdělení ostatních daní, a to podle koeficientů
daných Rozpočtovým určením daně (RUD). Příjmy obce
jsou tak závislé na celkové ekonomické situaci České republiky a na schopnosti státu daně vybírat. Roční příjem obce (cca 7 mil. korun) tak pokryje náklady nezbytné na zajištění základních funkcí obce, jako jsou veřejné
osvětlení, chod školy a obecního úřadu, odvozy odpadů,
opravy komunikací, údržba majetku atd.
V posledních několika letech má obec k dispozici několik pracovníků technických služeb a většina z nás si tak
přirozeně zvykla, že je obec uklizená, posekaná a celkově působí příjemným dojmem. Náklady na jejich mzdu
hradí dotace pracovního úřadu, nicméně nemalé finanční prostředky obec vydává na nářadí, pracovní pomůcky,
materiál, naftu, benzín, oblečení apod. A právě k tomu,
abychom mohli obec (ale např. i Budeč a Podholí) udržovat pěknou, slouží především daň, kterou zaplatí každý
z nás, kdo vlastní v obci nemovitost.
Věříme proto, že budete vnímat navýšení daně jako
smysluplné.
Lucie Wittlichová

KONEC 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V ZÁKOLANECH
& KRVAVÉ F INÁLE

SVOZ B I OLOGI CKÉ
CKÉHO
H O OD PAD U
V souladu se zákonem o odpadovém hospodářství
umístila obec na nádraží v Zákolanech kontejner
určený pro svoz biologického odpadu. Kontejner
je otevřený a tedy k využití 24 hodin denně (původně byl otevřen dva dny, což se neosvědčilo).
Zároveň obec nabízí možnost odvozu prostřednictvím technických služeb. Pokud máte zájem,
umístěte pytle s odpadem na viditelné místo před
domem a pošlete sms na tel. 606 033 482.

PRO JAKÝ ODPAD JE SLUŽBA URČENA?

Celý svět si v letošním roce připomenul 70. výročí konce
2. světové války. Na své předky, kteří položili život za
vlast, nezapomínají ani lidé v Zákolanech. V letošním
roce jsme kromě vzpomínky u pomníčků uspořádali besedu s autorem knihy Krvavé finále, Jiřím Padevětem.
Kniha mapuje jaro roku 1945 a místa, kde německá
vojska nesmyslně masakrovala civilní obyvatelstvo.
A právě Zákolany byly jednou z obcí, kde zcela zbytečně
zahynuli lidé, včetně malého chlapce. Knižní průvodce
obdobím bezvládí, frustrace a násilí na jaře 1945 zmiňuje 318 podobných příběhů z Českých zemí, jako se
udál ten v Zákolanech. „Ta doba byla ani ne nervózní,
ale až neurotická. V Zákolanech to byl výstřel, ale jsou
případy, kdy to bylo jen zavolání, kdy to bylo posměšné
gesto,“ vysvětluje sám autor.
Setkání v Zákolanech se zúčastnila pamětnice a předsedkyně Krajské rady Svazu důchodců ČR Středočeského kraje, paní Hana Němcová a zástupci Českého svazu
bojovníků za svobodu.
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130 let krocení ohnivého živlu

BIOODPAD ZE ZAHRAD A Z DOMÁCNOSTÍ

listí, tráva, plevel, spadané ovoce, větve keřů a
stromů (zkrácené), zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, odpad z přípravy kávy a čaje, skořápky z vajec,
ořechů, exkrementy drobných domácích zvířat apod.
JAKÝ ODPAD DO KONTEJNERU NEPATŘÍ?

kosti, maso, uhynulá zvířata, jedlý olej, tekuté a
kašovité zbytky jídel, obaly, směsný komunální
odpad, kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady
Zároveň si vás dovolujeme při této příležitosti požádat, abyste zvážili nutnost sekání trávy motorovými sekačkami v období nedělního klidu. Totéž
platí pro řezání dřeva či jiné hlučné práce.

KRÁDEŽE DŘEVA! PŘESTO, ŽE OBEC ZÁKOLANY UMOŽŇUJE OBY-

Obyvatelé Zákolan si každoročně připomínají události
z konce 2. světové války u pomníčku v tzv. Kolonii.

VATELŮM S TRVALÝM MÍSTEM POBYTU SAMOTĚŽBU DŘEVA ZA VÝHOD-

T R Ň ÁC I O P Ě T Z V Í T ĚZ I L I V LOŘE!
S potěšením oznamujeme, že naši hráči zvítězili zcela
bezkonkurenčně v letošním 33. ročníku největší karetní soutěže v České republice - loře. Nejlepším hráčem
v soutěži jednotlivců se stal Honza Kolenčík, který tak
získal titul Rytíř lory roku 2015. V soutěži družstev se
na 1. místě umístil tým Trňáci, složený z bratrů Honzy
a Franty Kolenčíkových, Jirky Mairicha a Standy Fajgla.
Všem moc gratulujeme!

NÝCH PODMÍNEK, ROZMÁHÁ SE POSLEDNÍ DOBOU NEDOVOLENÁ TĚŽBA. ZVLÁŠŤ NEPOCHOPITELNÉ JSOU KRÁDEŽE DŘEVA, KTERÉ SI JINÝ
SOUSED PŘIPRAVIL V RÁMCI LEGÁLNÍ SAMOTĚŽBY. UPOZORŇUJEME
PROTO, ŽE OBEC UMÍSTILA NA VYBRANÝCH MÍSTECH FOTOPASTI A POKUD BUDE NĚKDO PŘISTIŽEN, BUDE PŘÍPAD PŘEDÁN POLICI ČR. TOTO
UPOZORNĚNÍ SE NETÝKÁ SBĚRU VĚTVÍ, COŽ JE NAOPAK PRO LES ŽÁDOUCÍ. PROSÍME TAKÉ SOUSEDY, ABY UPOZORNILI ZASTUPITELE NA
PRÁCE V LESE MIMO TĚŽEBNÍ SEZÓNU, KTERÁ JE OD ZÁŘÍ DO BŘEZNA.


VÝ R OČ Í SVATBY 
Blahopřejeme paní Věnceslavě Zandalové dnes Lévové,
naší rodačce z Trněného Újezdu, a panu Pavlu Lévovi
k 50. výročí svatby, která proběhla dne 31. 7. 1965
v obřadní síni v Zákolanech.
Za upozornění tohoto krásného výročí děkujeme sestře
ženicha, paní Evě Klotzové.

U příležitosti oslav 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Zákolanech uctili hasiči památku svých předchůdců – Václava Porazila a Jaroslava Tintěry.



Milí sousedé,
jaro proletělo Zákolanským údolím
jako vítr a na svých křídlech přineslo
pugét kulturních a společenských akcí.
Kina střídala divadelní představení,
koncerty si podávaly ruku s výstavami.
Za to patří dík všem ze Spolku Dalibor
a dalším aktivním lidem, pro něž je
radost ze setkání stejně důležitá jako
dýchání.
Hasiči letos oslavují 130 let od
založení svého sboru a pozvali na své
narozeniny kolegy z blízkých i vzdálených obcí. Toto číslo Rozhledů je z velké
části věnováno právě jim, jako poděkování za jejich bohulibou práci.
Sokolská hřiště také nezarůstají
plevelem, a není to jen díky dobře fungujícím technickým službám. Možná
jste se volejbalových, nohejbalových
či kuličkových turnajů také zúčastnili,
nebo to máte brzy v plánu. Tradiční
Čarodějnice a Májovou měli znovu pod
svým patronátem sousedé z Trněného
Újezdu a počasí letos opravdu přálo.
Spolkový život v obci zjevně pulsuje
jako čerstvě okysličená krev a to nás
naplňuje radostí.
Na okno teď ťukají prázdniny
a všichni si rádi na chvíli odpočineme.
Do sklenic natočíme čerstvou bezovou
šťávu, možná přidáme kapku něčeho
ostřejšího, a slunci nastavíme své bílé
kůže. A v září, čerství a plni elánu, to
zase roztočíme. Včetně Zákolanské polívky, na kterou mám chuť už teď.

Č ERVEN

29.8.

26.-28.6. POUŤ
27.6. PUTOVNÍ JARMARK

ZÁŘÍ

9:00 - 13:00 Zákolany, Kováry, Budeč
TURNAJ PÉTANQUE 11:00 Zákolany - park
TANEČNÍ ZÁBAVA 18:00 U Libuše

3.9.

DEN ŠKOLY

DANIELŮV SVĚT

DOKINO Piánka Dalibor 20:00

5.9.

PUTOVNÍ JARMARK - PODZIMNÍ

KAL E N DÁ Ř A KC Í

9:00 - 13:00 Zákolany, Kováry, Budeč

Č ERVENEC

11.9.

19.-25.7.

17.9.

TÁBOR V PODHOLÍ

VLTAVA

koncert Piánka Dalibor 20:00
DIVADLO KIX: MÁTOVÝ NEBO CITRONOVÝ

divadlo Piánka Dalibor 20:00

SRP EN
6.8.

HAPPILY AFTER EVER

DOKINO Piánka Dalibor 20:00

10.8.

JAN HRUBÝ A KUKULÍN

18:00 U Libuše - Zákolanské koncertní léto III

13.8.

28.9.

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

10:00-19:00 Budeč

ŘÍJE N
1.10.

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ

17:00 U Libuše
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JANA ROLLA

19:00 Piánka Dalibor

27.8.

PERFIDNÍ DIVADLO: SPLAŠENÝ TAXÍK

divadlo Piánka Dalibor 20:00
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Úvodní slovo

Ondřej Klouček

ROZHOVOR S JAROSLAVEM VOTRUBOU

Hasiči chrání obec 24 hodin denně
JA R O S L AV VOT R U B A J E D O B R OVO L N Ý M H A S I Č E M J E D E N ÁC T L E T
A U Ž Č T V R T Ý M R O K E M J E V E L I T E L E M Z Á K O L A N S K É J E D N O T K Y.
TA N E DÁV N O O S L AV I L A 1 3 0 L E T E X I S T E N C E . A K T I V N Ě V N Í N Y N Í
PŮSOBÍ 13 ČLENŮ A MOŽNÁ BRZY PŘIBUDE DALŠÍ.

Jak vidíte zákolanské hasiče za deset let?
Myslím si, že úroveň prakticky
stoupá, chtělo by to trošku lepší techniku, ale vzhledem k tomu, že nejsme
moc velká obec, limitují nás i finance.
Ale za deset let se to určitě zase o něco
zlepší. Máme slíbenou mimo jiné novou zbrojnici, tak snad se poštěstí, protože podmínkou jejího vybudování je
získání dotace.
Podoba nové zbrojnice už je navržená?
Projekty se budou teprve připravovat. Kromě garážového stání by tam
mělo být sociální zařízení, sprchy, koutek pro děti, větší místnost. Mohlo by
to být i patrové a před zbrojnicí nějaký
plácek, kde by se dalo třeba spravovat
auto. Zvažuje se i varianta, že by se to
spojilo se zázemím pro obecní technické služby.
Jakou techniku byste v budoucnosti ještě rádi pořídili?
Například dýchací techniku, protože tu používáme poměrně letitou. Také
by se hodilo menší výjezdové vozidlo
s menším obsahem vody a mohl bych
pokračovat dál.

Máte ještě nějaké žadatele nebo budoucí nástupce?
Téměř každý ze sboru má děti, ty
tam docházejí často s námi a seznamují se s naší prací zblízka, hrají si tam

nost, fyzickou zdatnost, pokud možno
minimálně řídičský průkaz skupiny B.
Pak následuje nástupní kurz všeobecné
přípravy, kde se dozví veškerou „omáčku“ okolo. A pak případně následují
další kurzy, například nositel dýchací
techniky, strojník, lezec a podobně.
Jaké jsou funkce ve vaší jednotce?
Podle zákonů a vyhlášek musí mít
jednotka třetí kategorie, do které spadáme, jednoho velitele, dva velitele
družstva, čtyři strojníky a zbytek do
dvanácti lidí, což je nejmenší možný
počet členů výjezdové jednotky. Dýchací techniku musí mít například šest
lidí z jednotky.
Musíte se vzdělávat i průběžně?
Odbornost dobrovolných hasičů
se stále navyšuje, je stále třeba se učit
nové věci, protože doba jde dál. Teď například jedeme na kurz, který se skládá
z teorie i praxe použití dýchací techniky do Polygonu Příbram.

a různě okukují. Žadatele máme aktuálně jednoho, ještě musí projít zdravotní prohlídkou a splnit další administrativní náležitosti.
Co všechno musí budoucí dobrovolný
hasič splnit?
Musí být plnoletý, zdravotně způsobilý, musí prokázat trestní bezúhon-

Kolik máte ročně výjezdů?
Letos to jsou zatím jen čtyři, naposledy jsme byli při zásahu v Kolči, kde
hořel opuštěný rodinný dům. Loni to
ale bylo 17 výjezdů a předloni 30 výjezdů, to byl rok, kdy jsme pomáhali při
povodních.
Pokračování rozhovoru na str. 2
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ZPRÁVIČKY Z VAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY POD BUDČÍ

Z historie hasičských sborů
Přestože je oheň od nepaměti jedním z nejdůležitějších atributů naší civilizace, patří zároveň
mezi nejobávanější živel, se kterým člověk mnohdy bojuje jako s největším nepřítelem.
Velké požáry sužovaly lidstvo od nepaměti
a snaha dostat oheň pod kontrolu a zabránit nedozírným škodám, je stará jako lidstvo samé.
Dřevěné stavby, doškové či šindelové střechy, otevřená ohniště a vysoká koncentrace dílen, chlívů
a kůlen, byly od středověku nejčastější příčinou
vzniku požárů. Nedostatečné vybavení, nedostatek vody a především neexistence jakéhokoli systému hašení, měly pak za příčinu katastrofální
důsledky, před kterými nebyla obrana.
Na obrovské požáry středověkých měst reagovali panovníci vydáváním směrnic, které nařizovaly jednak preventivní opatření, především však
stanovily pravidla způsobu hašení. První dochovaný požární řád pro Prahu je latinsky
psaný dokument z roku 1350. V dalších stoletích vycházela nová, podrobnější nařízení, ale vždy se jednalo pouze o povinnosti občanů a správy měst a obcí.
K zakládání hasičských sborů v dnešním slova smyslu došlo až počátkem 19. století a průkopníkem se stala Paříž. Praha založila první placený hasičský sbor v roce
1853, ale ještě za První republiky existovaly požární jednotky z povolání jen v některých větších městech. Malá města, natož venkovské obce, si profesionální hasiče
dovolit nemohly, a tak se novým fenoménem stali dobrovolní hasiči. I když bylo jejich
prvotním úkolem organizovaně bojovat proti ohni a jiným přírodním katastrofám,
měly hasičské spolky zároveň vlastenecký a společenský charakter. V době sílícího
národního uvědomění byla spolková činnost v Čechách v největším rozmachu, a tak
se i počet sborů rychle rozrůstal. Za první ryze český sbor je označován sbor hasičů
ve Velvarech založený roku 1864, ale již v roce 1894 bylo v českých zemích evidováno 1556 sborů. Mezi nimi se také roku 1885 zorganizovali
dobrovolní hasiči i v Trněném Újezdu,
jejichž 130 let trvání jsme si letos
13. června připomenuli. O tom,
že dobrovolní hasiči dodnes
mají své místo v systému požární ochrany, svědčí současných 7781 sborů dobrovolných hasičů.

Organizovaný boj
s ohněm sice neumenšil počet požárů,
výrazně však snížil
ztráty na životech
a majetku. Významně se na tom podílel
výcvik hasičů, dojezdová vzdálenost,
systém
hydrantů,
ale především vědecký pokrok ve vývoji
hasičské techniky.
O prvním hasičském
čerpadle
existují
zmínky v písemných
záznamech římského stavitele Vitria z 10. století. V evropském prostředí nahradily
džbery s vodou ruční stříkačky až v 16. století, avšak teprve parní, později poháněné elektřinou či benzínem, umožnily větší výkon a dojezd do větších vzdáleností.
K velkému pokroku došlo v průběhu 19. století – konopné hadice nahradily pryžové s možností napojování, vozy byly vybaveny žebříky, mnohem lépe byli chráněni
i samotní hasiči.
Od té doby se technické vybavení, kterým disponují hasiči, výrazně změnilo. To
měli možnost na vlastní oči sledovat diváci přehlídky během oslavy výročí. Hasičské
sbory jak dobrovolných, tak profesionálních hasičů z Prahy, Kladna a okolních obcí
nám předvedly nejen svou techniku, ale i ukázky z práce hasičů, a to včetně zásahu
při simulované autonehodě. Profesionalita a osobní nasazení hasičů v nás tak posilují
důvěru, že naše bezpečí je v dobrých rukách.
A SDH v Zákolanech je v tomto směru příkladný – zvyšující se počet členů, každodenní péče o techniku, pravidelné výcviky a především připravenost nastoupit v kteroukoli denní či noční hodinu a riskovat zdraví a životy, svědčí o tom, že
potřeba nezištně pomáhat je stále mezi námi.
Jménem zastupitelstva obce proto děkuji
jak současnému veliteli Jaroslavu Votrubovi
a všem členům SDH, tak všem jejich předchůdcům, kteří se zasloužili o to, že obec Zákolany může být na své hasiče pyšná!
Lucie Wittlichová,
starostka

Den Země se letos skutečně vydařil. Krásné počasí lákalo děti téměř
ke koupání v Zákolanském potoce.
Foto Pavlína Bekečová
V dubnu tohoto roku jsme ve středu 22. 4. oslavili se školáky Den Země
pěším výletem na Okoř. Cestou jsme
s dětmi čistili okolní přírodu od odpadků. Na závěr výletu nás čekalo opékání
buřtů v krásném prostředí tábořiště
v Podholí, kde jsme se setkali také s dětmi z mateřské školky.
Druhým opékáním dobrot na ohni
a pomáháním přírodě jsme navázali
s družinou 30. dubna na čarodějnice,
kdy jsme společnými silami sázeli mladé
doubky v úvozu v Kovárech.
V květnu jsme měli příležitost navštívit výstavu v Praze v Hrzánském paláci
nazvanou Můj stát. Tato výstava dětem
přiblížila všechny symboly českého stá-

Děti na terase Hrzánského paláce, ze které je jeden z nejkrásnějších výhledů na Prahu.
Foto Hana Hlinková

tu a kromě jiného nám také umožnila za
krásného počasí projít historickým centrem hlavního města Prahy.
Ve čtvrtek 14. května se rodičům ze
sdružení rodičů a přátel školy podařilo
také velmi příjemně zrealizovat již několikátý ročník akce nazvané bazárek „dekáč“ tentokrát v zákolanském parku.
V neděli 17. května odjely děti ze
školy i školky na jarní školu v přírodě
do Jindřichovic pod Smrkem. Tato obec
ve frýdlantském výběžku nás okouzlila
krásnou přírodou i mnoha ekologickými aktivitami. Větrné elektrárny, farmy,
zahrady, skanzen atd. nám pomohly připravit a zrealizovat pro děti smysluplný
a pestrý program.

V pondělí 1. června připravil pro děti
již potřetí pan učitel Petr Kalenský orientační běh v okolí Budče. Na organizaci běhu a stanovišť se podíleli také žáci
pátého ročníku. K účasti v běhu byla
i letos přizvána základní škola Koleč. Děti
z obou škol tak sportovní formou ve smíšených skupinkách poznávají krásnou
krajinu okolí Budče a učí se v ní dobře orientovat. Další sportovní aktivitu pod vedením pana učitele mohli rodiče s dětmi
zažít od soboty 6. června. Tři krásné dny
jsme společně pluli po řece Ohři na kánoích a raftech a tábořili ve stanech. Užili
jsme si vodních radovánek a měli možnost poznat historické městečko Loket,
vyhlášené lázně Karlovy Vary a hlavně

KA M ZA KULTUROU

krásnou přírodu v okolí řeky – Svatošské
skály atd.
Ve středu 24. června slavnostně zakončíme tento školní rok v tělocvičně
a na sokolském hřišti Školní slavností.
Čeká nás opět vystoupení dramatického kroužku a malých flétnistů. Loučit se
tentokrát budeme s osmi žáky 5. ročníku,
kteří již budou přecházet na druhý stupeň základní školy.
Přejeme všem čtenářům poklidné
prožití letních prázdnin a všem dětem po
zaslouženém odpočinku pěkný vstup do
nadcházejícího školního roku, ať už u nás
v Zákolanech nebo v jiné škole.
Hana Hlinková, ředitelka

BYL I JSTE?

Podlehnout Tajemným dálkám
je nezbytné
dokončení rozhovoru ze str. 1

Právě povodně ukázaly, že role dobrovolných hasičů je hodně důležitá. Setkal jste
se někdy s negativním postojem k dobrovolným hasičům?
Zatím jsem nezaslechl, že bychom byli
zbyteční, nebo že zbytečně ždímáme obecní rozpočet. Myslím si, že by v každé obci
měla jednotka dobrovolných hasičů být. Je
to bezpečnostní složka obce, která funguje 24 hodin denně. Zrovna včerejší výjezd
do Kolče je toho důkazem, že jsou tři lidi
schopní se sejít a vyjet do pěti minut někomu na pomoc ve svém volném čase.
Jak jsou na tom okolní obce?
Ne všude dobrovolní hasiči fungují,
máme uzavřené smlouvy o spolupráci se
Slatinou, Otvovicemi, Blevicemi a Kolčí.
Zasahujeme samozřejmě i jinde v okolí
podle potřeby.
Na jaké výjezdy nejvíce vzpomínáte?
Určitě na požár cukrovaru v Zákolanech, tam to bylo dost náročné (rok 2012,
škoda 40 milionů korun pozn. redakce).
V předloňském roce byl docela veliký požár pneumatik u Slatiny. Ale třeba naposledy v Kolči to nebylo sice veliké, ale bylo
třeba bránit rozšíření požáru na okolní
domy, protože hořelo v centru obce.
Dobrovolní hasiči ale nevyjíždějí jenom
k požárům...
Ano, kromě dopravních nehod, na
které nejsme vybavení a likvidace nebezpečných chemických látek, v podstatě
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jezdíme ke všemu: povodně, popadané
stromy, technická pomoc a podobně.
Podceňují lidé některé situace?
Například právě při povodních lidé
nesledují sdělovací prostředky, spousta
lidí má zaplněné sklepy různým harampádím, které pak vyplavává a komplikuje
nejen naši práci. Je to ale hodně složité,
je to zároveň i věc vodohospodářů. Při
povodni jsou lidé rádi za každou ruku,
která jim pomáhá, ať už je to dobrovolný
nebo profesionální hasič.
Chtěl jste se někdy stát profesionálním
hasičem?
O tom asi uvažoval každý dobrovolný
hasič. Já jsem se i zkoušel přihlásit k podnikovým hasičům do Aera Vodochody.
Na klasického profesionálního hasiče mi
ale chybí vzdělání, je totiž potřebná maturita. A i jinak jsou pro tuto práci přísná
kritéria, fyzické testy a podobně.
Co byste popřál zákolanským dobrovolným hasičům do příštích let?
V první řadě hodně zdraví. Samozřejmě se každý dobrovolný hasič rád „sveze“
k výjezdu, ale aby pokud možno těch výjezdů bylo co nejméně a všichni se vždy
ve zdraví a pořádku vrátili. Chtěl bych
poděkovat celému kolektivu za práci,
kterou odvádějí, protože ta práce je hodně náročná jak časově, tak fyzicky, a není
jednoduché skloubit zaměstnání, rodinu
a naši činnost, protože to už není koníček, to už je pořádný kůň.
Děkuji za rozhovor!

Sandra Bejšáková

Z PI AN KY

D Ě TS KÝ KLU B

STO ZVÍŘAT není jen ska, ale taky dobrá
zábava, a tak roztančili zaplněný sál.

Po představení UPOKOJENKYNĚ Divadla V.A.D. se už nemusíme smrti bát.

II. koncert léta: KOMORNÍ ORCHESTR
DVOŘÁKOVÁ KRAJE zahrál pro všechny
- od Bacha po Sluku. Musel i přidávat.

V letošním školním roce se nám
dařilo držet pravidelný klubový režim. Děti si zvykly chodit do klubovny
každé středeční a páteční odpoledne.
Svůj volný čas vyplňovaly nejen hraním her, přípravou na vyučování a výtvarným tvořením, ale hojně využívaly i zahradu, kterou by si do budoucna
rády vylepšily nějakými sportovními
potřebami. Poslední dva měsíce jsme
se také věnovali vyrábění dárkových
tašek, které si zájemci budou moci
zakoupit na pouťovém Zákolanském
jarmarku. Koupí našich výrobků
ﬁnančně podpoříte klub - budeme
moci dovybavit klubovnu. Aktivitu
klubu jsme slavnostně zakončili na
začátku června a s pravidelným provozem začneme opět v září.
Těšíme se zase po prázdninách
a přejeme krásné prázdniny!
Zuza Kočířová a klubovníci

VÝ S TAVA TA J E M N É DÁ L KY / SY M B O L I S M U S V Č E S KÝC H Z E M Í C H
1 8 8 0 - 1 9 1 4 P R O B Í H Á O D 2 2 . 4 . D O 2 7. 9 . 2 0 1 5 V N Á R O D N Í
G A L E R I I V P R A Z E , V K L Á Š T E Ř E S V A T É A N E Ž K Y. A U T O R K O N C E P C E J E OT TO M . U R B A N A K U R ÁTO R KO U A N N A P R AV D OVÁ .

Architektura výstavy je divadelně a symbolistně pojata díky Filipu Koskovi a Janu Říčnému.
Vstupujete na výstavu malým, úzkým vchodem,
buzení kreativity a fantazie, snaha o definici duše
užíváte si středověkou vertikalitu ambitu, která se
krásně propojuje s duchovností českého symbolismu, projdete a těla a jejich vztahu, přemýšlení o vztahu mezi lidským tělem
kolem časové osy vytvořené Filipem Wittlichem, minete panel a krajinou, otázku dokonalého díla, které vychází z nitra umělce
s velkým názvem výstavy, jenž odkazuje na první sbírku Oto- a oslovuje publikum, a nové hodnoty v umění jako je vtip, nadkara Březiny. Pak se ponoříte do prvních tří témat výstavy jako sázka, ironie, intelektuální výkon diváka, silný výraz, konec náje Samota snů (o roli a stylizaci umělců), Ztracený ráj (nové pří- podoby reality, obraz jako výtvarná entita bez jasného příběhu.
Expozice představuje tři generace umělců, kteří pracovali
stupy ke křesťanským námětům) a Vnitřní zrak (mezní psychické stavy člověka). Vyjdete z černé kuchyně do černého tunelu v intencích symbolismu. Jako nevědomí průkopníci symbolisa v dáli uvidíte světlé kostely a klíčové obrazy. V kostelech Otto mu se v 80. letech zjevili umělci odmítnutí v soutěži o výzdobu
M. Urban rozehrává další typická témata přelomu století, jako Národního divadla jako např. M. Pirner, J. Schikaneder, E. K.
jsou Knihy, Přízraky noci, Víly a dívky, Et in Arcadia Ego a Sta- Liška. Pak silná a hlavní generace české moderny, která dovedvitel chrámu. Výstava vrcholí v kostele svatého Salvátora jako la symbolismus do vrcholné fáze, v některých případech srovchrámu umění, kde na pomyslném oltáři máte Maškovu Libuši natelné s Evropou. Myslíme tím dílo J. Preislera, M. Švabinského, F. Kavána nebo F. Bílka.
a jako tajné poselství pro zaA nakonec druhá vlna symbolissvěcence pak Pirnerovo Kotů a autoři, kteří brali symbolisnec všech věcí v presbytáři.
mus jako odrazový můstek pro
Na výstavě Tajemné dálsvé další umělecké výboje, jako
ky se pohybujeme formálně
byli např. J. Zrzavý, J. Konůpek,
a obsahově od novoromanF. Kupka, O. Gutfreund.
tismu, přes symbolismus,
Doporučujeme
některou
dekadenci, pointilismus, naz komentovaných prohlídek
turalismus, luminismus, sevýstavy buď s autorem výstavy
cesi až k expresi a kubismu.
O. M. Urbanem (23. 9. od 16.00)
Co mají však všechna díla a
nebo se spoluautorem katalogu
autoři podobného? OdvráF. Wittlichem (12. 9. od 15.00)
cení se od uměleckého estaanebo s psychologem M. Skálou
blishmentu, hledání vlastní
(20. 9. od 15.00).
cesty, nových zdrojů inspiraPo shlédnutí celé výstavy
ce, vědomí alternativy, touTajemné
dálky si nebudete přát
hu po svobodě projevu, přenic jiného než v umění a sami
kračování hranic, řešení
v sobě hledat „iónskou harmovnitřních rozporů, zrcadlení
nii, gotickou jemnost a sílu rese v pohádkách a mýtech,
nesance“.
hledání vztahového ideálu
a dokonalého člověka, pro- Otto M. Urban, kurátor výstavy Tajemné dálky. Foto Jiří Jansch Monika Sybolová, NG

MÁJOVÁ 2015, krásné počasí, děvčata
i písničky, dobré víno, co si přát víc?

NOC KOSTELŮ promítla operu Libuši na
zeď Budče. Třetí dějství už déšť nedovolil.

JAN HÍSEK a jeho obraz Zlomené nebe
zahájili novou řadu jednodenních výstav.
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