Z OB EC N Í HO Ú ŘA DU
NAŠE PLÁNY A DOTACE
Základním dokumentem každé obce je tzv. Strategický plán. V něm zastupitelé na
začátku svého čtyřletého období definují priority, na které se chtějí zaměřit a stanovují si cíle s ohledem na rozpočet a možnosti obce.
Ideální je, když se na jeho tvorbě v co největší míře podílí občané, kteří nejlépe
vědí, co potřebují a co by jim zlepšilo život. Tuto možnost – nejen v Zákolanech –
využívá však málokdo. Stejně tak jen málo našich sousedů navštěvuje veřejná zasedání, která jsou platformou pro diskusi zastupitelů s veřejností a skvělou možností
ovlivnit život v místě, kde žijeme.
Vzhledem k příjmům obce ale nelze vždy realizovat to, co si přejeme. Jedním
takovým základním problémem je odkanalizování obce, které je zcela odvislé od dotací, které pro současné rozpočtové období dosahují maximálně 65%. Tomuto problému se budeme věnovat v některém z příštích čísel, až získáme více informací
o alternativních možnostech.
Ale i mnohem skromnější projekty jsou závislé na evropských či domácích dotacích. Naše obec nejčastěji využívá dotace Středočeského kraje - v letošním roce
jsme získali 330.000,- Kč na domovní čističku pro obecní úřad se všemi byty, poštou
a klubovnou a po 5.000,- Kč na Dětský den a Dětský klub. Dále využíváme fondy jednotlivých ministerstev. Od Ministerstva pro místní rozvoj obec obdržela 291.000,- Kč
na herní prvky, které se právě umisťují po obou stranách fotbalového hřiště. Malí
fotbalisté, ale i jejich sourozenci a kamarádi si je sami vybírali a doufáme, že si je od
prázdnin budou užívat.
Nové rozpočtové období z evropských fondů bylo sice formálně vyhlášeno od
roku 2014, nicméně administrativní problémy posunuly termíny výzev o dva roky.
V Zákolanech jsme měli připraveno několik projektů a podali jsme žádosti celkem za
více než 30 milionů korun.
Bohužel se nám ale nepodařilo získat finanční zdroje na nové učebny v půdních
prostorách školy a na novou jídelnu s kuchyní. Děti, ale především učitelé a personál
školy tak nadále tráví čas ve stísněných podmínkách a je třeba, zvláště nyní na konci
školního roku jim poděkovat, že i tak odvádí skvělou práci a děti se ve škole cítí dobře.
Naše naděje však nekončí a připravujeme se na novou výzvu, zaměřenou na podporu
komunikace v cizích jazycích, práci s digitálními technologiemi, přírodní vědy a technické a řemeslné obory. Z ní je možné realizovat stavební úpravy za účelem nových
učeben, které bychom chtěli mít na půdě.
O to větší radost jsme měli ze získané dotace na družinu, dětský klub a příměstské
tábory. Dvouletý projekt připravila ve spolupráci s obecním úřadem Zuzka Kočířová
(více na str. 3) a obec jím získala z Ministerstva práce a sociálních věcí 2.205.000,- Kč.
V současné době čekáme na výsledek naši žádosti o dotaci na opravu Hrobnického
domku, hřbitovní zdi a márnice na Budči. Pokud bychom ji získali, mohly by být již
v příštím roce Svatováclavské slavnosti pro organizátory, ale i návštěvníky mnohem
příjemnější, neboť součástí našeho plánu je i vodovodní přípojka. Nemluvě o zázemí
Hrobnického domku, který již nyní využíváme pro občasné občerstvení.
A co nás v nejbližších měsících čeká? Určitě se budeme snažit o novou hasičskou
zbrojnici. Naši dobrovolní hasiči by si ji jistě zasloužili za vše, co pro obec dělají.
A měli by nejen prostor pro svou techniku, ale i zázemí pro společenský život
a oddíl mladých hasičů. Novinkou je také aktuální projekt na sběrný dvůr. Ve spolupráci s obcemi Koleč a Otvovice jej plánujeme na bývalé faře v Kolči a jeho součástí
bude i nákup štěpkovače a další techniky. Jsme přesvědčeni, že většina z nás možnost
uložení odpadů uvítá a třeba také budeme mít méně odpadků podél silnic…
I když systém dotací nepovažuji za efektivní, protože příprava projektů a podávání žádostí nás stojí mnoho peněz a energie, nemůžeme při výši našeho rozpočtu na
něj rezignovat. Držte nám proto palce, aby naše obec patřila mezi úspěšné žadatele
a přijďte se někdy podívat a diskutovat o našich záměrech na veřejné zasedání.
Lucie Wittlichová, starostka
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KA L EN DÁ Ř AKCÍ

4 . 7. Z Á K O L A N S K É K O N C E R T N Í L É T O I I
19:30 koncertní kytarista Alexandr Wittlich
/ Kaple sv. Izidora Kováry

budeské
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SRPEN
22.8.

Z Á KO L A N S K É KO N C E RT N Í L É TO I I I
19:30 skupina NEŘEŽ / U Libuše

budeské

ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ
( 1884 - 1957 )
Cesta do pekla
je dlážděna
dobrými úmysly.
Pomněte,
kdo horlivě sloužíte
jakékoliv ideologii.

LIST O BČ AN Ů Z ÁKO LAN , T R N Ě N É H O ÚJE Z D U A KOVÁR

Je nás zase o něco víc

A

Čas dává
každému člověku
jeho skutečnou hodnotu.
Jean-Louis-Ernest Meissonier

B

ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ
( 1884 - 1957 )
uctíván a odsuzován
milován i nenáviděn
rodák obce Zákolan
k obému žil a dnešku odkázal

C

Vítání občánků proběhlo 10. června v našem centrálním parku za krásného počasí a bez bouřek, takže naši noví sousedé mohou mít oprávněný pocit, že tady je prostě krásně.

ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ
( 1884 - 1957 )
Druhý prezident
nesvobodného režimu

Úvodní slovo
D

ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ
( * 19. 12. 1884 Zákolany,
† 13. 11. 1957 Praha )
Jako předseda vlády (1948 – 1953)

ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ

a prezident Československé republiky

( * 19. 12. 1884 Zákolany,
† 13. 11. 1957 Praha ),
v době nesvobody předseda vlády

(1953 – 1957) nese spoluodpovědnost

( 15. 6. 1948 – 21. 3 1953 )
a prezident Československa
( 21. 3 1953 – 13. 11 1957 )

motivované násilí. Svým podpisem se

Jako předseda vlády i jako prezident

V paměti mnoha lidí navzdory tomu

za ustavení diktatury KSČ v naší zemi,
která se velmi silně opírala o politicky
přímo podílel na desítkách politicky
motivovaných rozsudků smrti.

republiky spolurozhodoval o zatčeních,

zůstal zapsán také coby přístupný

internacích a podílel se na řadě

spisovatel, lidový prezident a „poctivý

politických persekucí a justičních

komunista“.

zločinů včetně justičních vražd,
přípravě politických procesů

Socha přežila na tomto místě revoluci

a zavádění všech forem poúnorového

v roce 1989 jen shodou okolností.

teroru. Svými podpisy se Antonín

Nechť dnes slouží jako připomínka

Zápotocký podílel na nejméně

těžkých časů, kterými naše země prošla,

E

a jako výzva vyrovnávat se s nimi.

F

Z ÁŘ Í
28.9.
28.9.

S V AT O V Á C L A V S K É S L A V N O S T I N A B U D Č I
Z Á KO L A N S K É KO N C E RT N Í L É TO I V
15:00 Zákolanský soubor středověké hudby ZANYKA
/ kostel sv. Petra a Pavla na Budči

r ozhledy
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ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ
( 1884 - 1957 )

47 justičních vraždách.

2 3 . 9 . TICHÁ DOHODA + KŘEST VIDEOKLIPU
20:00 koncert / Pianka Dalibor

r ozhledy

Na obecním úřadě se sešlo šest návrhů textu na pamětní desku, která bude
instalována k soše Antonína Zápotockého. Nyní je na vás, občanech Zákolan,
vybrat znění, které vám dává smysl a vystihuje podstatu. Myslete také na to,
že pamětní deska bude přespolními hodnocena jako vzor, jak se obec může
vyrovnat se svou minulostí, s lidmi a událostmi, které se staly a nelze je odestát.
Svou volbu sdělte do konce září na Obecní úřad Zákolany emailem nebo osobně.
Bude vybrána deska s největším počtem hlasů.
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Milí sousedé,
toto vydání je výrazně poštovní
a tak mne napadlo: Kdy jste naposledy
psali dopis vlastní rukou? Na emaily
odpovídáme ještě týž den, někdo dokonce do hodiny. Internet je tak rychlý,
že dostáváme zprávy o událostech dřív,
než se stanou. A co takhle zpomalit?
Zkuste si o prázdninách disciplínu,
která už dnes patří mezi umělecké.
Uděláte si hodinu čas, vezmete čistý
papír, pero naplníte inkoustem, vybavíte si tvary písmen ze základní
školy, sednete ke stolu a někomu napíšete o svých pocitech a zážitcích.
Pak vložíte list do obálky, nalepíte
známku a pěšky zajdete na poštu.
Kromě nezvyklého zážitku možná zachráníte poštu jako instituci, kterou
tu máme už někdy od Habsburků.
V květnu a v červnu se v Zákolanech událo tolik společenských akcí,
že kdybychom jen otiskovali fotograﬁe,
máme z Rozhledů katalog Neckermann. Pátral jsem v paměti, jestli tu
proběhla nějaká akce absolutně nespolečenská, introvertní, tak utajená,
že nikdo nepřišel. Stala se taková věc.
Na naší zahradě v budce párek kosů
vyvedl svá mláďata. A za pár týdnů
znovu. Možná to byl jiný pár. A možná
to nebyli kosi, ale drozdi. Kdopak ví?
Krásné léto u vodních hladin
a nad klobouky hřibů přeje
Ondřej Klouček

R OZ H OVO R S L E N KO U C H A LO U P KOVO U

Kávu, chlebíček, mám tu balíček?
V NAŠÍ OBCI DONEDÁVNA CHYBĚLO MÍSTO, KAM MŮŽETE VZÍT KAMARÁDKU NEBO
TŘEBA BABIČKU NA DORT A DOBROU KÁVU. OD JARA UŽ JE TO ALE JINAK. PŘISPĚLA K TOMU I NABÍDKA ČESKÉ POŠTY, KTERÁ ČÁST SVÝCH POBOČEK POSTUPNĚ NECHÁVÁ PROVOZOVAT OBCE NEBO SOUKROMNÍKY. A TAK SE LENKA CHALOUPKOVÁ CHOPILA PŘÍLEŽITOSTI.
V CAFÉ POŠTA TEĎ TEDY MŮŽETE PŘEVZÍT BALÍK, ZAPLATIT SLOŽENKY, ODESLAT
DOPIS A SPOJIT TO S DOBRÝM PITÍM, ZÁKUSKY, CHLEBÍČKY A HLAVNĚ POHODOU. NAVÍC, KDE NAJDETE POŠTU, KDE JE DVAKRÁT V TÝDNU OTEVŘENO DO
OSMI VEČER A K TOMU JEŠTĚ V SOBOTU ODPOLEDNE?

Napadlo tě někdy, že budeš mít vlastní
kavárnu?

Nezlobíš se, když přijde někdo těsně
před koncem pracovní doby?

Ne, nikdy jsem to neplánovala. Při
mateřské jsem tři roky pracovala v Piance Dalibor na baru a tam jsem zjistila, že mě to baví. Když pak přišla nabídka pošty, padly první nápady jako
papírnictví nebo galanterie. Jednoho
dne jsem se ale probudila a nápad se
posunul trochu jinam: kavárna a čajovna. Půl roku jsem nespala, zhubla
jsem asi šest kilo, měla jsem zpočátku
strach, zda to všechno zvládnu. Ale teď
už mám svůj systém a začala jsem si to
konečně užívat.

Vůbec ne, většinou tu jsou další
známí, takže tu navečer chvíli posedíme, rozhodně nikomu nezabouchnu
dveře před nosem.

Chápou zákazníci, že musíš svou pozornost rozdělit mezi ty, kdo přišli na
kávu, a ty, kdo potřebují vyřídit něco
na poštovní přepážce?
Až na výjimky, kdy se zde koná nějaká akce, nečekají zákazníci dlouho.
Většina z nich má pochopení a ví, že si
nemohu dovolit zaměstnávat pomocnici. A když může, pomáhá mi odpoledne manžel. Klienti se vrací, a to nejen
místní, chodí sem i lidé z okolních obcí,
dokonce i z Kralup nad Vltavou. Nechávají si sem například i posílat balíky, právě proto, že máme některé dny
dlouho otevřeno.
Kolik lidí denně obsloužíš?
Obvykle jsou to desítky, výjimkou
není ani třicet a více lidí, hlavně v ty
dlouhé otevírací dny.
Kdy tu bývá největší klid?
Většinou pondělky a středy, to se
někdy mohu i začíst do knížky. Naopak
úterky a pátky jsou náročnější, a to za
jakéhokoliv počasí.

Kdy tu míváš nejvíce plno?

Jakou část tvého výdělku tvoří poštovní služby?

Hodně lidí sem přichází v úterý
a pátek odpoledne, ale i v sobotu. Třeba
ti, co přes týden pracují, si sem chodí
pro doporučené dopisy a balíky. Výjimkou nejsou ani zákazníci v pátek večer.

Ty mi pokryjí sotva poplatky, ale já
s tím počítala od začátku. Beru to jako
službu, která mi navíc přivede zákazníky i do kavárny.
Pokračování na str. 2
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dokončení ze str. 1

Převažují zákazníci kavárny nebo pošty?
Těch, co si dají kávu a u toho vyplňují složenky, moc není, ale také se najdou.
Často si spíše vyzvednou balík a vezmou
domů třeba chlebíčky, dortíky. Jestli převažují zákazníci kavárny nebo pošty zatím nedovedu určit, je to zhruba podobné.
O jaký sortiment je největší zájem?
Lidé si hodně objednávají chlebíčky.
Za krátkou dobu si získaly vynikající pověst, odkud je vozím, je tajemství :) Vyhlášený je také švestkový dort. Hodně
chutná i káva, bereme ji z velice dobré
pražírny. A v neposlední řadě zákazníci
chválí i atmosféru.

zaučení jsem měla jen dva týdny. Nejlepší
je ale praxe.
Pomáhá ti někdo v případě problémů?
Ve Slaném, pod které naše poštovní pobočka spadá, jsou skvělí lidé. Když
něco nevím, tak stačí zavolat. Nikdy není
problém, jen občas, když něco řeším před
osmou večer.

přepážku nesmí usednout. Navíc ze Slaného sem mohou poslat paní, která mě
zaškolovala. Nikdy se tak nestane, že by
pošta byla zavřená z důvodu dovolené.
Na jaké další služby by jsi ráda upozornila?
U nás je například možné platit daň
z nemovitosti nebo nabít mobilní telefon
novým kreditem.

Řešila jsi nějaké stížnosti na poštovní
služby?

Co jsi přichystala speciálního pro letní sezonu?

Zpočátku tady nefungovala platba za
daň z nemovitosti, ale ne, že by se lidé
přímo zlobili. Jen mě samotnou mrzelo,
že jsem jim musela vysvětlovat, že systém ještě nebyl spuštěný.

Nově nabízíme koktejly, a to alkoholické i nealkoholické. V nabídce také přibyla
ledová káva, točená zmrzlina a poháry.
Chystáš ještě nějaké další rozšíření služeb?

Co bylo pro tebe v začátcích nejtěžší?

Může tě někdo zastoupit, když budeš mít
dovolenou?

Už zhruba před měsícem jsem zažádala o terminál společnosti Sazka, stále
ještě ale čekám na jejich vyjádření.

Nejhorší je, když selže technika, zasekne se počítač, přestane fungovat váha.
Zatím jsem si se vším poradila, i když na

V případě potřeby to bude moje mamka nebo starostka. Obě musely projít
školením, protože bez něj za poštovní

Přejeme usměvavé zákazníky a klidnou atmosféru v kavárně i na poště.
Sandra Bejšáková

ZPRÁVIČKY Z VAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY POD BUDČÍ
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ODPOVĚDNÝ VEDOUCÍ
LENKA CHALOUPKOVÁ
IČO: 01 06 11 51

Nařízení vlády z 1. července 2015
(č. 657/15), kterým je stanoveno zachování minimálně 3200 poštovních poboček, sice uklidnilo většinu obyvatel, nicméně nikde není zaručeno, že tento stav
podpoří i příští politická reprezentace.
Jinými slovy, pokud se ekonomická situace České pošty a.s. nezlepší a budoucí
vláda Českou poštu finančně nepodpoří,
k rušení ztrátových poboček pravděpodobně nakonec dojde.
Jednou z forem, kterými lze řešit tuto
situaci, je převedení poštovních služeb na
smluvní partnery. Projekt nazvaný Pošta
partner se však ujímá velmi pomalu, a to
především díky obavám samotných starostů. Přes to, že v celé západní Evropě je
tento systém běžný a především funkční,
většina obcí má strach, že na poštovní
služby bude doplácet z vlastního rozpočtu.
V obci Zákolany jsme se naopak zamysleli nad výhodami nabízené spolupráce,
vyhodnotili naše možnosti a případná
rizika a rozhodli vzít osud do vlastních
rukou. Výhodou byly vlastní prostory v centru Zákolan a potřeba otevřít
v obci prostor, kde by se mohli potkávat
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Následovaly administrativní procesy,
školení, kterého se kromě provozovatelky zúčastnily dvě zástupkyně a stavební
úpravy. Během tří měsíců jsme provedli
rekonstrukci staré nevzhledné pošty na
prostor, který nám mohou ostatní obce
závidět. Protože se na budoucí kavárnu
těšili všichni sousedé, řada z nich pracovala a dodávala zařízení za symbolické
ceny či zcela zdarma. Prodejní výstava
obrazů je pak z ateliéru Petry Tůmové
a Báry Bieylonovičové.

Další volejbalový turnaj je za námi a my už se těšíme na 30. ročník!

Dětský den na Budči si užili nejen děti, ale i naši dobrovolní hasiči.

Poštovní služby zůstaly v plném rozsahu, dvakrát týdně je otevřeno do 20 hodin a provoz pošty je i v sobotu, takže lidé
nyní nemají problém vyřídit vše potřebné
po svém návratu ze zaměstnání.
Pravidelně se zde schází lidé, kteří
doposud neměli možnost dát si dobrou
kávu, čaj nebo skleničku vína. Zvlášť za
teplých dnů se v kavárně setkává několik
desítek sousedů, aby si domluvili společné akce nebo jen vyměnili pár slov.

V pátek 1. dubna školáci tradičně přespávali ve škole u příležitosti Noci s Andersenem. Pro společné čtení jsme letos
vybrali pohádku Muzikanti z Brém od
bratří Grimmů, jejíž další podoby jsou
u nás známé také pod názvy Zvířátka a
Petrovští nebo Zvířátka a loupežníci.
Děti se v převlecích za různá zvířátka
sešly nad společným čtením a také nad
plněním různých úkolů.
Ve středu 27. dubna jela celá základní
škola na celodenní výlet do Plzně do interaktivní expozice Techmania Science
Centre, kde si děti mohly prakticky vyzkoušet nejrůznější technické vynálezy
a prozkoumávat fungování přírodních jevů.
Ve středu 25. května školáci absolvovali dopravní den organizovaný Základní

David Fischer ví o potočních racích všechno.

školou Koleč. V neděli 29. června odjela
škola i školka na společnou jarní školu
v přírodě do tábořiště v Čimelicích. Jihočeská krajina nám nabídla pěkné vycházky do okolí rybníků, výlet na zámek
Březnice i exkurzi do vodní elektrárny
v Písku.
Vydařil se vodácký výlet na řeku Berounku od soboty 11. do pondělí 13.
června, který již poněkolikáté pro všechny zájemce zorganizoval pan učitel Petr
Kalenský. Děkujeme. Žáci školy, kteří se
výletu na vodu neúčastnili, se prošli Dvořákovou naučnou stezkou z Kralup nad
Vltavou do Nelahozevsi.
Ve středu se i přes nepřízeň počasí
školákům podařilo zdolat orientační běh
na Budči a v jejím okolí. Běhali a plnili

V letošním školním roce se nám podařilo udržet provoz klubu tak, jako
v tom loňském – jedno odpoledne
v týdnu. Díky grantu Malý přemyslovský
měšec, který vyhlásila obecně prospěšná
společnost Přemyslovské střední Čechy,
se nám podařilo
získat skoro 3000
Kč, které jsme
použili na nákup
sportovních potřeb
do klubovny. Díky
tomuto příspěvku
v klubovně přibyly
gymnastické míče,
badmintonové
sety, míče na fotbal, volejbal a házenou a lano na šplhání
a houpání na ořechu, který nám roste na
zahradě.
V říjnu jsme také podali žádost o velkou dotaci z MPSV Operační program –
Zaměstnanost. Tato dotace byla schválena, takže od září 2016 bude provoz
klubu Děti v akci rozšířen na všechna
odpoledne v týdnu, a to vždy od 13.00
do 18.00 hod. Zároveň díky tomuto
projektu můžeme rozšířit provoz školní
družiny, ranní 6.00 – 7.00 hod., i odpolední 16.30 – 18.00 hod. Pro rodiče
to znamená, že už nebudou muset ze
zaměstnání tolik spěchat a budou si

moci své děti vyzvedávat v klidu a bez
časového stresu. Další novinkou, kterou
díky dotaci můžeme zavést, jsou letní
příměstské tábory, aby o děti mohlo být
z naší strany postaráno i polovinu letních prázdnin.
Finance z dotace nám pokryjí
provoz těchto aktivit na dva roky. Budeme se snažit hledat a shánět další
finanční prostředky, abychom v budoucnu s klubem
mohli pokračovat
v tomto rozsahu.
V létě a v září nás tedy čeká spousta práce – úpravy klubovny a zahrady,
výstavba šatny, nákup nových pomůcek. Klub díky tomu bude pro starší
„nedružinové“ děti otevřen celý týden.
Děti budou moci využívat nejen velkého množství nového vybavení a her, ale
také bohatého programu a aktivit, které
už si personál klubu pro ně připravuje.
Slavnostní otevření klubovny v novém
kabátě proběhne 2. září na klubové zahradě.
Už se na děti a přestřižení otevírací
pásky moc těšíme!
Renata, Míša a Zuza

úkoly ve smíšených skupinkách s žáky
Základní školy Koleč.
V červnu nás ještě čeká rozloučení se
školním rokem na zahradní slavnosti 24.
června, kde děti vystoupí v tělocvičně
školy. V posledním školním týdnu se již
mohou těšit na pondělní cyklovýlet, na
středeční výlet do Mirakula a na závěrečné rozdávání vysvědčení ve čtvrtek 30.
června. V tomto školním roce se v Zákolanech rozloučíme se sedmi žáky pátého
ročníku. Na druhý stupeň základní školy
postoupí Jana Davidová, Jonáš Dudman,
Julie Klára Himlová, Vojtěch Ibl, Eliška
Lukešová, Eliška Nejedlá a Vojtěch Matyáš Novák. Všem přejeme mnoho úspěchů
v dalším vzdělávání!
Hana Hlinková, ředitelka

V minulém roce přidělila obec v rámci
Minigrantů částku 10 tisíc korun na vylepšení naší školní zahrady. Na nákup semen, nářadí a vybavení.
S dětmi jsme pracovali na zahradě – seli
semena, sázeli sazenice, osázeli jsme
truhlíky do oken, pletli vrbové plůtky, zalévali, sklízeli a zpracovávali úrodu (bylinkové sirupy, tradiční podzimní pečení
závinů). Pořezali jsme borové větve, které
spadly při silném větru. Část rostlin jsme
usušili na aranžování a čaje, které jsme
v průběhu zimy ochutnávali na hodinách
přírodovědy. V horní části zahrady pěstujeme „pomazánkovou“ sortu rostlin –
pažitku, cibuli množilku, libeček a celer,
ze kterých připravujeme pomazánky pro
rodiče na společné třídní schůzky.
Spolu s rodiči a dětmi jsme uspořádali tři
brigády. 1) Stavěli jsme z prutů domeček,
2) natírali stoly a lavice, které nám obětavě zhotovil pan Štědrý z palet (ty zdarma
sehnal a přivezl Sandy Budka), 3) pytlovali jsme štěpku na Kovárských stráních,
abychom jí zamulčovali záhony a mulčem
zabránili vypařování vody, což šetří práci
se zaléváním. Ještě jednou děkuji všem.
Z peněz od obce jsme pořídili mimo jiné
vysoký květináč s devíti kapsami na pěstování rostlin. Většina rostlin na zahradě má své popisky s názvem, aby se žáci
i školčata s pomocí rodičů mohla naučit
rostliny pojmenovat.
Pracovat na zahradě nás baví!
Pavla Pazderová Merlinová

BYL I JSTE?

NOC KOSTELŮ se rozezněla křehkou hudbou Lu Hawy Goldin a Richarda Víta.

MALÉ ČARODĚJNICE oslavily svůj svátek u velkého ohně na Trněném Ujezdě.

NADĚJE zákolanského fotbalu.

DIVADLO (bez záruky) PRAHA nás přesvědčilo, že být mužský model není žádná legrace.

ENSEMBLE TERRIBLE přivezl z HAMU
do Zákolan hudbu odvážnou a neobvyklou.

Buďánek

Služby kavárny, kde je k dispozici občerstvení, využívá i obec - pořádáme zde
pracovní setkání a schůzky, aniž bychom
se museli zabývat vařením kávy a sklízením nádobí. Zkrátka pro komunitní život
obce je Café Pošta jednoznačně přínosem.
Lucie Wittlichová
starostka obce Zákolany

Páťáci se rozletí do světa. Přejeme jim hodně štěstí.

Děti v akci stále v akci!

Café Pošta v Zákolanech

Hlavním motivem, který nás vedl
k otevření Pošty Partner, byla neustálá hrozba rušení poštovních poboček
v malých obcích. Uzavření pošty by pro
špatnou dopravní dostupnost a především nízkou finanční a počítačovou gramotnost znamenalo pro starší obyvatele
opravdovou tragédii. Nemluvě o sociálním a společenském aspektu – vždyť pošta bezesporu patří vedle hostince a obchodu do každé vesnice.

16 – 20
14 – 18

V pátek navečer před poštou hrozí nebezpečí, že se zakecáte.

lidé v příjemném nekuřáckém prostředí.
Nakonec nebyl ani problém nalézt budoucí provozovatelku – stala se jí Lenka
Chaloupková, která po mateřské dovolené upřednostnila podnikatelský záměr
v obci před dojížděním do zaměstnání
v Kladně. Jednoduchým výpočtem dospěla k závěru, že mít zaměstnání „za rohem“
a děti stále na dohled, je nejen pro rodinný život, ale nakonec i finančně výhodnější. Velký dík patří i Pracovnímu úřadu
v Kladně, který záměr podpořil dotací.

16 – 20
13 – 14

BY LI J ST E ?

Pravděpodobně nikdo nepřehlédl
novou poštovní kavárnu v Zákolanech.
O jejím otevření jsme vás informovali v minulých Rozhledech a nyní, kdy již nějaký
čas funguje, můžete sami posoudit, zda
bylo naše rozhodnutí správné a užitečné.

Š KO LN Í Z AH R ADA – M ÍSTO
H E R , O D P O Č IN KU I U Č E N Í

MÁJOVÉ 2016 opět, jako už tradičně, počasí přálo po celý den.

Mateřské centrum Buďánek při ZŠ a MŠ Pod Budčí v únoru znovuobnovilo možnost společného setkávání nejmenších dětí a jejich rodičů či prarodičů. Program je velmi volný a přizpůsobuje se maminkám, které vždy ve středu dopoledne do klubovny Obecního úřadu dorazí. Přesto už tu byl Buďánek chlebový (jak upéct domácí chleba), krtkový (jak uháčkovat
čepičku) i sýrový (jak vyrobit domácí sýr z mléka, které přebývá). Téma, které se chystá, je
„Poznáváme povahu dítěte skrze jeho horoskop“.
Míša Knězová

22.6.2016 22:38:33

