Z OB EC NÍ H O Ú ŘA DU
VÝROČÍ OBCE ZÁKOLANY 2016
235 let pálení vápna pro stavbu pevnosti Terezína a
výstavba kaple sv. Isidora v Kovárech (rok 1781)
230 let úřední uzavření kostela Panny Marie na Budči
(rok 1786)

180 let otevření „nového“ hřbitova na Budči (v r. 1836)

budeské

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

160 let zprovozněna Buštěhradská (uhelná) dráha
(Kralupy – Kladno r. 1856)

145 let postaven cukrovar v Zákolanech r. 1871
140 let vybudována hrobka K. S. Amerlinga (na Budči

ZHODNOCENÍ PROGRAMU MINIGRANTŮ 2015

r. 1876)

Zastupitelé obce Zákolany se v loňském roce rozhodli podpořit iniciativu obyvatel, a to formou vypsání tzv. malých grantů. Cílem bylo povzbudit obyvatele
Zákolan k vlastní iniciativě zvelebení svého okolí nebo
uspořádání sportovní či jiné společenské akce.
Bylo podáno 11 žádostí, z toho jedna zůstala nevyužita. Celkem se vyčerpalo 73.232,- Kč.
Přehled realizovaných minigrantů:
Venkovní stůl na zahradu OÚ
Přírodní zahrada ZŠ a MŠ Pod Budčí
Odpočinkové sezení na Velkém kopci
Výsadba ovocných stromů na Nové louce (Trn. Újezd)
Pravidelná údržba záhonu u Kaple sv. Isidora (Kováry)
Oprava tábořiště v Podholí
Šachy na ulici
Grill pro hasiče
Barevný den pro děti
Špacír jarmark
Protože se podpora dobrovolnických aktivit formou
minigrantů ukázala jako smysluplná, bude obec v tomto projektu pokračovat i v roce 2016. Vaše návrhy můžete posílat mailem na adresu obec@zakolany.cz nebo
osobně na OU.

135 let postaven obytný dům cukrovaru a kolonie

r ozhledy
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Učitelský sbor v zajetí swingu

v roce 1881

Poštovní kavárnu „café pošta“ slavnostně otevřela
Lenka Chaloupková v pátek 18.3.2016. Uvítací
espresso bylo z Etiopie a bylo vynikající.

125 let založen Vzdělávací a podporující spolek pro
okolí Budče (v r. 1891)
120 let založen SOKOL Zákolany (v roce 1896)
120 let založena Společnost přátel staroslavné Budče
(r. 1896)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

120 let vystavěna silnice z Kolče přes Zákolany na Trněný Újezd a Prahu

100 let odhalení Husova pomníku na malém hřišti Sokola (v roce 1916)
90 let začátek elektrifikace obcí (r. 1926) Zákolany, Trněný Újezd a Kováry

85 let odhalení památníku padlým vojínům v I. světové válce - Zákolany 26.7.1931 (dílo sochaře K. Zentnera, *1891–125 let)
Historicky prvním Kulečníkovým šampiónem se
stal po jarním Špacíru v kovárské knihovně Miroslav Luksík alias Pompo. Gratulujeme!

80 let IV. SJEZD Samostatné hasičské župy P o d b u dečské pod Staroslavnou Budčí v Kovárech 21. června
1936

70 let odhalení pomníku obětem války (roku
1946) v Kolonii – Zákolanech

VÝROČNÍ SPRÁVA SDH A JSDH ZÁKOLANY

KA L EN DÁ Ř A KC Í

K 31. 12. 2015 je v jednotce evidováno 16 členů. Jednotka je zařazena do kategorie III/1 a mimo svou obec
zajišťuje na základě smlouvy sdruženou požární ochranu pro obce Koleč, Otvovice, Blevice a Slatina. Jednotka
byla v roce 2015 vyslána celkem k 17 událostem. Jednalo se především o požáry a technické pomoci. K největším událostem patří požár patrového domu v Kolči,
kde byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Dále
požár lesa mezi obcemi Otvovice a Kralupy nad Vltavou
– Minice, jednotka zde zasahovala do pozdních nočních
hodin. Vlivem velkého sucha, které panovalo v loňském
roce, byla jednotka vyslána také k několika větším požárům strnišť po sklizni a požáru zemědělského stroje
a obilí u obce Slatina.
V průběhu roku se jednotka starala o svěřenou techniku
a díky získané dotaci od Středočeského kraje provedla
nutné opravy na CAS 148 Tatra. Vybraní členové absolvovali nový kurz nositelů dýchací techniky v poligonu
Příbram, velitelé a strojníci pak periodické školení na

D UBE N

KVĚTEN

1.4.
2.4.

NOC S ANDERSENEM - KOMIKS / škola

5.5.

VÝROČNÍ SCHŮZE BARÁČNÍKŮ

20:00 Piánka Dalibor

DOKINO: NA OBRANU JÍDLA

14:00 Fotbalové hřiště

13.5.

7.4.

20:00 Piánka Dalibor

DOKINO: EVANGELIUM PODLE BRABENCE

GABČÍCI / KONCERT

20:00 Piánka Dalibor

21.5.

15.4.

Kováry, Zákolany, Trněný Újezd

SHUM DAVAR / ZAHAJOVACÍ KONCERT

MÁJOVÁ

65 let premiéra filmu „Vstanou noví bojovníci“
U Libuše (23. 6. 1951)
65 let odhalena pamětní deska Ladislavu
Zápotockému (Zákolany čp. 19)
Zákolany (rok 1956)

50 let dokončení elektrifikace naší obce (v roce 1966)
50 let otevřeno kadeřnictví a holičství v domě čp. 9
v Zákolanech

45 let vydání knihy o Budči Václava Davídka „Co bylo
před Prahou“ (1971)

40 let vybudována v Akci Z samoobsluha v Zákolanech
(1976 – nyní COOP)
Připravili: Miloš a Vladimír Černých
U LIBUŠE ZÁKOLANY

4.6. DĚTSKÝ DEN NA BUDČI
6.6. ZÁKOLANSKÉ KONCERTNÍ LÉTO I:
ENSEMBLE TERRIBLE / 20:00 Piánka Dalibor

8.6. ORIENTAČNÍ BĚH NA BUDEČ / škola
10.6. NOC KOSTELŮ
20:00 Budeč

10.6.
24.6.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ / Park Zákolany
MIDI LIDI / KONCERT

28.-29.5.

21.4.

Malé sokolské hřiště

20:00 Piánka Dalibor

ČARODĚJNICE V DRUŽINĚ / škola

Č ERVEN

25.-26.6. POUŤ / Náves Zákolany
30.6. KONEC ŠKOLNÍHO ROKU - CIRKUS

ČARODĚJNICE

2.6.

DEREK / DIVADLO BEZ ZÁRUKY

20:00 Piánka Dalibor

29.4.
30.4.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ

20:00 Piánka Dalibor

19:00 Trněný Újezd

DOKINO: PÁSMO KRÁTKÝCH FILMŮ TRINITY PICTURES

30.4.

4.6.

SKAUTI - ZÁVODY / Budeč

r ozhledy

II. školní ples rozvibroval koncem ledna těla tanečníků swingovým rytmem, který už téměř sto let umí přinutit do tance každého. V čem je jeho tajemství? Jde o zkřížení evropského
rytmu s africkým, kdy každá čtvrťová nota se dělí na tři osminové noty, ale hrají se pouze dvě a ještě nepravidelně! Vzniká cosi, čemu tělo nedokáže odolat a vyráží na parket.

60 let zahájena výstavba kabin na fotbalovém hřišti

20:00 Piánka Dalibor

budeské
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stanici HZS Slaný. Jednotka se
také zúčastnila taktického cvičení
v bývalém areálu Poldi – Koněv.
Během roku se členové SDH Zákolany podílí na mnoha společenských akcích. K těm nejvýznamnějším patří bezesporu oslava 130 let založení SDH
v Zákolanech. Dále pak dozor při masopustním průvodu, příprava občerstvení na turnaji kuličkády, požární
dozor při pálení čarodějnic, ukázka zásahu na dětském
dni v Podholí, kde byl v červenci uspořádán i dětský
hasičský tábor. Hasiči také pomáhali při výlovu Kolečského rybníka, v prosinci pak navštívili malé děti v přestrojení za Mikuláše, Anděla a čerty.
Celý kolektiv hasičů děkuje vedení obce za jejich nemalou finanční přízeň a jejich velkou náklonost a i nadále
se budeme snažit být nápomocni a k dispozici kdykoli
bude potřeba.
Jaroslav Votruba ml. – velitel JSDH Zákolany

NOHEJBALOVÝ TURNAJ / Malé sokolské hřiště

Budečské rozhledy | periodicita : čtvrtletní | místo vydávání: Zákolany | číslo 37 | datum vydání: 21.3.2016 |
evidenční číslo : MK ČR E 19506 | název vydavatele: Občanské sdružení Budeč | identifikační číslo: 26630249 |
adresa: Kováry 3, 273 28 Zákolany | tel.: 725 026 569 | k vydání připravili: K. Škardová, L. Wittlichová, O. Klouček |
grafický koncept: O. Klouček | sazba a zlom: O. Klouček | tisková produkce: I. a M. Hájkovi

Úvodní slovo
Milí sousedé,
toto číslo Rozhledů je z velké části
věnované vědecké vášni Heleny a Petra
Štorchových, kteří žijí zde v Kovárech
a v letošním roce oba oslaví šedesátiny. Přestože každý se věnuje jinému
oboru, spojuje je podobný zápal pro věc
a zvídavost, pro vědce tak charakteristická. Gratulujeme ke kulatinám a přejeme mnoho dalších zajímavých objevů
na poli biologie a geologie.
Vladimír Vlasák s přáteli opět
namíchal pestrou hudební paletu pro
Zákolanské koncertní léto a zve vás,
abyste si spolu s ním užili letních tónů.
Když k tomu připočteme dalších pět
koncertů plánovaných spolkem Dalibor, vychází z toho 9 hudebních událostí, které nás letos čekají. Těšit se
můžeme jak na tradiční zvuk španělské
kytary, tak na moderní elektroakustickou hudbu, kterou hned tak někde neuslyšíte.
Všechno zlé je k něčemu dobré,
říká se. Česká pošta nedokázala uživit
svou síť venkovských pošt a zbavuje se
jich. Lenka Chaloupková hledala práci.
A jak se to sešlo, abrakadabra, máme
tu nové útulné místo v centru obce,
kam můžeme pozvat návštěvu na kávu
a chlebíček, a ještě si vyzvednout poštu. A to dokonce do 20 hod. a navíc
v sobotu, což zní jako sci-ﬁ. Přeji naší
nové poštmistrové úspěch a klientů tak
akorát, aby si ve stresu nepletla trezor
s ledničkou.
Krásné jaro přeje Ondřej Klouček

ROZHOVOR S HELENOU ŠTORCHOVOU

Kvetou růže, kdo za to může?
KDYŽ JSME V REDAKCI VYBÍRALI OSOBNOST PRO ROZHOVOR DO TOHOTO ČÍSLA,
PADLA NAŠE VOLBA NA NAŠI SOUSEDKU, PANÍ HELENU ŠTORCHOVOU. JEDNAK
PATŘÍ MEZI VÝZNAMNÉ VĚDECKÉ OSOBNOSTI, NAVÍC SE AKTIVNĚ ZAPOJUJE DO
VEŘEJNÉHO DĚNÍ V OBCI A PŘEDEVŠÍM JÍ NENÍ LHOSTEJNÝ ŽIVOT V ZÁKOLANECH.
RNDR. HELENA ŠTORCHOVÁ, CSC. SE ZABÝVÁ MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIÍ ROSTLIN
V ÚSTAVU EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AKADEMIE VĚD ČR. VĚNUJE SE ZEJMÉNA
GENETICKÝM ZÁKLADŮM KVETENÍ, STUDIU ROSTLINNÉ MITOCHONDRIÁLNÍ DNA
A EVOLUČNÍ BIOLOGII. PUBLIKUJE, PŘEDNÁŠÍ NA PŘÍRODOVĚDNÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY, PŮSOBÍ NA ZAHRANIČNÍCH UNIVERZITÁCH. NÁS BUDOU ALE
ZAJÍMAT I JEJÍ POSTŘEHY ZE VŠEDNÍHO ŽIVOTA V NAŠÍ OBCI.

Dovoluji si proto zahájit náš rozhovor
prostou otázkou – kdy a proč jste se spolu s manželem přestěhovali do Kovár?
Do Kovár jsme se přestěhovali
v roce 2001. Malý byt v Praze rodině
se třemi dětmi již nestačil. Navíc pocházím z Jeseníků a na Prahu jsem si
nikdy nezvykla. Člověk z hor potřebuje
zeleň, klid a v noci hvězdy. Manžel i já
pracujeme v Suchdole, ve stejném areálu Akademie věd, byť v jiných ústavech.
Do práce dojíždíme společně, autem
to není daleko. K našemu přestěhování přispěla náhoda. Na cestě z výletu na Budeč jsme viděli velkou ceduli
„Na prodej“ na našem nynějším domě
a bylo rozhodnuto.
Při vzpomínkách Vás jistě napadne, co
se od Vašeho příchodu do Kovár změnilo k lepšímu a co Vám naopak dnes připadá pro život v Kovárech horší?

Kováry a Budeč jsou místa s duší,
geniem loci. To se naštěstí za posledních pět tisíc let nezměnilo. Jak se
říká - dokonalé není třeba měnit. Přistěhovali jsme se v čase debat ohledně
přemostění budečského údolí. Jsem

moc ráda, že most prozatím nehrozí.
Výjimečná příroda Kovárských strání,
křižovatek prastarých cest a místních
potoků by byla ohrožena.
Teď se vrátím ke svému evergreenu, chodníkům. Jsou naprosto nutné
nejen pro bezpečný pohyb obcí. Evropská sídla mají tradici vzájemného potkávání a dostupnosti školy, obchodu
a úřadu na pěší vzdálenost. Tak by bylo
dobré zřídit chodníky alespoň tam, kde
je to možné. Cesta Pod sada je pěkně
upravena, ale v noci pro osaměle chodce ne zcela přívětivá, protože nemá
osvětlení. Mrzí mne, že při drahé obnově parku na návsi nevznikl bezbariérový chodník, po kterém by šla náves
přejít. Když vezu vnučku v kočárku,
musím jej snášet se schodů. Rovněž
altánek se k návsi ani Zákolanům nehodí. Bude mnohem hezčí, až se kolem
jeho sloupů budou pnout wistárie s voňavými hrozny fialových květů. Těším
se také, že k soše A. Zápotockého přibude vysvětlující text. Jsem moc ráda,
že se vedení obce chce s tímto dědictvím čestně vypořádat.
Musím říci, že se za těch 15 let obec
hodně změnila k lepšímu. Práce technických služeb je vidět všude. Dřeviny
i zeleň jsou pečlivě udržovány. A bohatý kulturní život v Piánce i jinde nám
ostatní obce mohou jen závidět!
Pokračování na str. 2

21.3.2016 13:07:45

dokončení ze str. 1

Naše děti již škole odrostly, avšak je
zřejmé, že místní škola je velmi dobrá.
Tak již jen zbývá, aby se v budoucnu stala
z Libuše vyhledávaná zahradní restaurace s vybraným menu a hracím koutem
pro děti. A aby nás v Coopu usměvavé
prodavačky obsloužily i navečer.
Máte tři děti, dcera se provdala do Švýcarska, starší syn Vítek již bydlí v Praze,
kde působí jako asistent na ČVUT a nejmladší syn Filip žije s Vámi v Zákolanech
a studuje ilustraci na Fakultě designu
Ladislava Sutnara v Plzni. Je jeho tvorba
ovlivněna výchovou rodičů - přírodovědců a životem v Zákolanech?
Určitě ano. Příroda byla vždy inspirací
výtvarných umělců. Filip tíhne spíše k realistické tvorbě. Maluje a kreslí habry na
Brůdku, vrby nad Okořským potokem a
Zákolanské skály. Ve školním věku natáčel s kamarády amatérská videa kolem
Budče. Teď využívá tuto zkušenost při
návrzích scén pro skutečné filmy. Profese
rodičů však Filipa příliš neoslovila, přírodní vědy jej nezaujaly. Ale tak to má
být, každý musí jít vlastní cestou.
Přejděme ale k Vaší profesi. V úvodu jsme
uvedli Vaše profesní zaměření. Mohla
byste ale našim čtenářům přiblížit Vaši
práci srozumitelnějším jazykem?
Věnuji se experimentální rostlinné
biologii, což je něco trochu jiného než
botanika. Tradiční botanici vyrážejí do
terénu se zápisníkem, sledují, co kde roste, snaží se porozumět vývoji vegetace a
mapovat výskyt ohrožených druhů. To

ní. Nové odrůdy pak vytlačily staré růže.
Stolistá růže je živým kulturním dědictvím, můžeme ji obdivovat např. na barokních obrazech Karla Škréty. Je dobře,
že se s ní můžeme těšit na zákolanských
zahrádkách.
Ne všichni vědí, že jste editorkou sborníku Budeč 1100 let – II. Příroda-krajina-člověk, který vyšel v roce 2007 a
obsahuje zajímavé informace z našeho
bezprostředního okolí. Prozradila byste
nám, na jaké přírodní jevy můžeme být
právem hrdí a co bychom měli chránit?
Tento sborník shrnul řadu poznatků
o přírodě Budečska. Také významně přispěl k vyhlášení Přírodního parku okolí
Okoře a Budče v roce 2011. Podílelo se
na něm hodně autorů, v oblasti botaniky
nejvíce přispěl Lukáš Krinke z kladenského muzea. Ve sborníku je vyzdvižena především rozmanitost okolí Budče. Jsou tu
suché pastviny Kovárských strání, skalnaté výchozy, suťový les, zbytky původních dubohabřin, stinná bučina nad Kolečským rybníkem i potoční nivy. Všichni
vědí, že na Kovárských stráních rozkvétá
v dubnu hlaváček jarní, ale najdeme tu
i další vzácné rostliny, např. drobnou
violku písečnou Viola rupestris. Na loukách pod Budčí se vyskytují vzácné plevele, v květnu zde zaslechneme noční
zpěv slavíka. Bohatství ptačích druhů
odpovídá příznivým stanovištím. Sborník jej zachytil jen zčásti, zatím se nikdo
podrobněji nezabýval například sovami.
Možná by bylo dobře časem připravit pokračování. Od vydání sborníku se zlepši-

Manželé Štorchovi se synem Filipem na polárním kruhu na Aljašce.
mne také těší, ale tuto botaniku dělám
jen jako hobby. Na Ústavu experimentální botaniky AV ČR se věnujeme studiu
životních pochodů rostlin zejména z hlediska genetiky.
Naše laboratoř zkoumá kvetení. Jistě
všichni víte, že sněženky kvetou jen na
jaře, také fialky, ale ty někdy i na podzim,
když je teplo. Rozhodně není náhoda, že
sněženku či bleduli v červenci neuvidíte.
Doba kvetení je totiž geneticky předurčena, stejně jako skutečnost, že má někdo
modré oči a jiný černé. Japonská kolegyně jednou udiveně poznamenala, že lidé
v Evropě se po narození dítěte ptají, jaké
má oči. Taková otázka by v Japonsku nikoho ani nenapadla, protože přece všichni novorozenci jsou tam černoocí. Geny
určují velmi mnoho věcí, o kterých byste
to ani neřekli. Otázka, jak fialka pozná,
že je čas kvést, je nesmírně zajímavá a dosud nevyřešená.
Před časem jsem si donesla odkopek
stolisté růže od paní Macháčkové. Je to
omamně vonící růžička s mnoha hustými
korunními plátky. Ale kvete jen v červnu,
ostatní zahradní růže vykvetou i v létě a v
září. Tyto odrůdy byly vyšlechtěny z růží
dovezených v 19. století z Číny. Čínské
růže nesly mutaci (změnu) v jednom jediném genu, která způsobila pozdní kvete-
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lo povědomí o výjimečné hodnotě místní
přírody. Téměř zmizely černé skládky a
lidé se občas skloní k zajímavé květině
a ptají se na jméno. Také myslím ubylo
stížností na nedovolené kácení stromů.
Vždyť jen málokdo má to štěstí žít v tak
krásném prostředí na dohled od velkoměsta. Zkusme je uchovat potomkům!
Mohla byste porovnat ochranu přírody se
zahraničím a poradit, jak bychom se případně mohli inspirovat? Například, jak se
pečovat o to, aby zůstala zachována rozmanitost rostlin.
Mohu jen srovnat s ochranou přírody v USA. Zde je zásadní rozdíl. Zatímco
v Americe jsou přírodní rezervace ostrovy skutečně nedotčené přírody, v Evropě
takové lokality téměř neexistují. Třeba
naše Kovárské stráně. Hlaváček jarní
zde roste díky pastvě v předchozích letech. Protože je jedovatý, dobytek se mu
vyhýbal. Nyní je potřeba stráně kosit
a pomáhat si pastvou ovcemi. Kdybychom nechali tuto přírodní památku svému osudu, za deset let zde máme neprostupnou houštinu hlohu a trnek, všechny
vzácné květiny by zmizely.
V našem bezprostředním okolí se vyskytuje několik nepůvodních a invazních
druhů rostlin. Které to především jsou

a představují skutečně vážné nebezpečí
pro naši přírodu?
Invazní rostlina se na daném území
rychle a úspěšně šíří, je konkurenčně
zdatná a vytlačuje původní floru. S tou
původností je to složitější. Vraťme se na
konec doby ledové, kdy zde rostly borovice, lísky. Pak přišel odněkud z jihu buk.
Tedy byl nepůvodní, šířil se, expandoval a
s ním třeba jaterník podléška. Před sedmi tisíci lety dorazili první zemědělci.
S pšenicí a také s krásným plevelem jako
je chrpa polní. A během posledních staletí se objevily rostliny z jiných kontinentů, jak se člověk začal stěhovat stále dále
a rychleji. Některé z nich se začaly skutečně invazně šířit. Třeba žlutě kvetoucí celík kanadský. Podobně u potoků křídlatky, vysoké byliny s velkými širokými listy.
Ty je potřeba likvidovat co nejvíce, vytrhávat, hubit. Současně však je zapotřebí
omezovat také některé původní druhy.
Na nekosených loukách se rozrůstá kerblík lesní, bíle kvetoucí vysoká mrkvovi-

tá rostlina. Je z něj dobrý salát na jaře,
ale zvonky či petrklíče na takové louce již
neporostou. Ale pozor! Kerblík do salátu
si nesmíme splést s bolehlavem, abychom
nedopadli jako kdysi Sokrates.
Kolem Budče kvete v červenci vikev
ptačí, vysoká bylina s modrými hrozny
květů příbuzná hrachu. V našich podmínkách mírná, jemná, přímo bezbranná
kytička. Ve střední Aljašce je však pohromou. Před třiceti lety ji tam někdo vysadil jako krmivo. Vikev přežila tamní kruté mrazy a začala se masivně šířit, losům
nechutná, nic ji tam nežere. Mohou ji zastavit jen lesní požáry. U nás naštěstí tak
vysoce invazivní bylinu nemáme.
Letos slavíte spolu s manželem Petrem
kulaté narozeniny. Dovolte proto, abychom Vám na závěr našeho rozhovoru popřáli nejen řadu dalších vědeckých objevů,
ale především hodně zdraví a spokojeného
života v Zákolanech!
Redakce Budečských rozhledů

Petr Štorch a zkamenělý čas

Dne 9. února 2016 oslavil šedesátiny významný český paleontolog a geolog
RNDr. Petr Štorch DrSc., který již od
roku 2001 žije v obci Kováry. Publikoval
přes šedesát odborných prací, které jsou
dobře známy v geologické komunitě doma
a zejména v zahraničí. Již od mládí se
zbývá zkamenělinami ze skupiny graptolitů, v současnosti patří mezi několik
málo světových odborníků, kteří je dokonale znají. Tyto fosílie jsou nenápadné,
avšak krásné. Připomínají popsaný kámen, odtud pochází jejich jméno - graphos
(písmo) – lithos (kámen). Byli to maličcí
živočichové, kteří si stavěli komůrky
navzájem spojené do jednoduchých čárkových útvarů či do struktur připomínajících hodinová kolečka. Obývali v obrovském počtu dávné oceány. Navzdory
velkému rozmachu a tisícům druhů zmizeli poměrně náhle před koncem prvohor,
tedy dříve, než se v pralesích kolem Otvovic začalo ukádat černé uhlí a než první
obratlovci vystoupili na souš. Do dnešní
doby přežívají jen dva vzdáleně příbuzné
druhy v hloubkách oceánů.
K čemu zkoumat tak vzdálenou historii? Nejprve samozřejmě ze zvědavosti.
Koho by nezajímalo, jak vypadala naše
planeta před vznikem člověka, ptáků, motýlů a květin? Ale jak již to bývá, zdánlivě neužitečné objevy mohou být překvapivě praktické. V 19. století bylo tření
ebonitové tyče liščím ocasem považováno
za kratochvíli učenců, ale vedlo nakonec
k objevu elektřiny. Užitečnost studia
graptolitů plyne z jejich kdysi tak hojného rozšíření. Totožné zkameněliny nyní
nalézáme v Nevadské poušti, Libyi, Číně
i ve středních Ćechách. Pokud se je podaří dobře určit a rozpoznat, můžeme říci,
že vrstvy, odkud pocházejí, jsou stejného
stáří. Takto lze upřesnit geologické mapy
a odhadnout např rozsah a umístění břidlic, využitelných k těžbě plynu a ropy.
K porovnávání geologických profilů (tedy
řezů horninami ve starých lomech či ohybech silnic, kde lze vidět jednotlivé vrst-

vy) napříč všemi kontinenty je nutno mít
vhodný vzor. Musí být dobře zachovaný
a snadno přístupný. Přednost je také dávána zemím, které disponují geologickými experty a mají obecně dobrou kulturní úroveň. Mít na svém území stratotyp
(světový vzorový profil pro určité období)
je prestižní vizitkou každého státu. Sem
pak směřují kroky nejen mnoha geologů,
ale take studentů, konzultantů, zaměstnanců těžebních firem apod. O umístění
vzorového profilu rozhoduje Mezinárodní komise pro stratigrafii. Velkým úspěchem české geologie je skutečnost, že dr.
Petr Štorch byl letos zvolen předsedou
Mezinárodní subkomise pro stratigrafii
siluru, která spravuje jedno z geologických období prvohor. V naší historii je
to teprve podruhé. Podobnou funkci dříve zastával již zesnulý profesor Karlovy
university Ivo Chlupáč.

ZPRÁVIČKY Z VAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY POD BUDČÍ
Začátek kalendářního roku je v naší
Základní škole a mateřské škole pod
Budčí ve znamení zimní školy v přírodě,
pololetního vysvědčení a zápisu nových
prvňáčků do školy. Zimní školou v přírodě jsme ukončili vánoční prázdniny.
Pobytem dětí ze školy i ze školky na čerstvém horském vzduchu v Kořenově na
chatě Zvonici jsme se společně přivítali
do nového roku 2016. Sněhové podmínky nám tentokrát neumožnily výuku lyžování, děti si však užily bobování
a výlety do blízkého lesa i vzdálenějšího
okolí chaty.
Vysvědčení je pro školáky dnem těšení i napětí, někdy obav a nejistoty. Tyto
emoce se snažíme dětem umožnit dobře
zvládnout. V prvním a druhém ročníku
děti dostávají slovní hodnocení, které
nabízí mnoho výhod pro rodiče, ale i pro
děti. Díky konkrétnímu popisu zvládnutých aktivit v jednotlivých předmětech
mohou rodiče doma přizpůsobit dětem
jejich domácí přípravu na vyučování
a lépe pozorovat zvládnuté dovednosti dětí. Děti zase nejsou hodnoceny jen
porovnáním známek mezi sebou, ale
především porovnáváním svého individuálního vývoje ve škole. Dobře chápou,
co už se zvládly s jistotou naučit, ale
které učivo ještě potřebují procvičovat.
Od třetího ročníku se snažíme děti připravovat na přechod na druhý stupeň,
proto chceme, aby i u nás mohly děti zažít známkování a naučili se chápat symbolický význam známek. Rodiče dětí,
pokud jim výhody slovního hodnocení
vyhovují, mohou i ve vyšších ročnících

pro své děti zažádat o slovní hodnocení. Vysvědčení bylo tentokrát rozdáno
dětem ve čtvrtek 28. února 2016. Děti
v tento den měly příležitost také slovně
zhodnotit své zážitky ve škole z prvního
pololetí školního roku.
Jsme rádi, že jsme se v tomto období
bohatém na školní práci a povinnosti pedagogů zvládli podílet také na společenských akcích v obci. Za spolupráce obce
a školy proběhl v lednu 2. školní ples
tentokrát ve swingovém stylu a v únoru
to byl již 3. zákolanský masopust tentokrát za velkého přispění milých obyvatel
Kovár, kteří byli ochotni připravit bohaté pohoštění pro celý průvod.
V pátek 5. února 2016 proběhl zápis budoucích prvňáčků pro školní rok
2016/2017. K zápisu se dostavilo celkem 16 dětí, z toho rodiče čtyř dětí ještě
zvažují odklad povinné školní docházky
a rodiče tří žáků budou žádat o povolení
individuálního vzdělávání.
V úterý 15. března 2016 čeká zápis
nových dětí také Mateřskou školku. Konečný počet přijatých dětí do MŠ bude
znám až podle konečného počtu dětí
s odkladem povinné školní docházky
v ZŠ.
V jarním období se ve škole těšíme
na několik tradičních akcí: velikonoční
dílna v tělocvičně školy ve čtvrtek 17.
března, vynášení Morany ve středu 23.
března a Noc s Andersenem (přespávání
ve škole) v pátek 1. dubna.
Hana Hlinková, ředitelka

Jóga vám zvedne náladu
Chtěla bych vám ukázat jógu. Jóga je
staroindická ﬁlozoﬁe, se kterou můžete
nalézt klid a štěstí. Poznat sami sebe.
Jóga se skládá z 8 částí a jednou z nich
je fyzické cvičení, tzv. hatha jóga. Cvičení jógových ásan vede ke sjednocení
těla a mysli. Na západě se vyvinulo několik dalších směrů, které cvičí hlavně
tělo. Klasická jóga vás ale ozdraví a učiní
pružnými fyzicky i mentálně.
A co může jóga nabídnout
vám? Máte sedavé zaměstnání nebo jednostranně pohybově zaměřenou práci? Bolí vás
občas hlava, krční páteř nebo
rovnou celá záda? Je toho na
vás moc a odpočinek nepomáhá? Přáli byste si být ohební,
pružní a cítit energii jako
před lety? Pojďte a vyzkoušejte jógu. Toto velmi jemné cvičení postupně protáhne svaly,
šlachy a zvětší rozsah pohybu
kloubů. Budete se cítit lépe
a budete vytrvalejší. Dobře
budete usínat a ráno vstávat odpočatí. Časem ustanou
bolesti v zádech a celé tělo se zpružní a
zpevní. Jóga ulevuje od stresu, zlepšuje
zažívání a zpříjemňuje sexuální prožitky.
Dámám cvičení mimo jiné zpevní pánevní dno a dodá pocit krásy. Pánům zpružní
svaly a zvětší pocit sebejistoty. Možná si
říkáte, že jóga není pro vás, že jste moc
staří nebo přece děláte jiný sport. Třeba
si myslíte, že naopak jste tak neohební,
že byste se styděli.
Chci vám říct, že jóga není o výkonu,
ale o vás. Na lekcích říkám, že nesoutěžíme s nikým jiným a už vůbec ne sami se

sebou. S představou dokonalosti, které
si myslíme, že musíme dosáhnout. Věřte tomu, že každý kdo je na józe, je tam
kvůli sobě a ne proto, aby vás okukoval.
Mám radost, že chodí jak starší, tak
mladší. Lekce přizpůsobuji tak, aby se
méně zdatní neodvařili a více zdatní si
dobře zacvičili. Jak říkám, já jsem tam
pro ukázku a předvádím, co je možné. Vy
jste v tu chvíli v určité kondici a cvičíte podle svých možností, tak aby pro vás cvičení
bylo bezpečné. Každé cvičení
a každé sebemenší zlepšení je
posun. A o to mi jde. Abyste
se cítili líp, s tím jak to právě
teď máte. Vyzkoušejte jednu
lekci a uvidíte, jestli je jóga
pro vás.
Protože jsem i mlsnou výživovou poradkyní, propojila
jsem jógu a zdravé jídlo. Každou první sobotu v měsíci
pořádám v Kolči Jóga brunch.
5. března 2016 byl první
a dost se líbil. Hodinu jsme
se jógově protáhly a druhou
hodinu ochutnávaly tři výborná, zdravě
výživná jídla, na která jsem předala recepty. Pokud vás jóga zaujala, srdečně
vás zvu na lekce do základní školy v Kolči každé úterý od 18:30 do 20:00 a na
Jóga brunch od 9:30 do 11:30 každou
první sobotu v měsíci.
Více o mých lekcích, Jóga brunchi,
o tom co píšu na blogu nebo vůbec co
dělám, najdete na mém webu www.verastadnikova.cz. Na Facebooku se můžete inspirovat na mé stránce „Tvoříme
harmonii“. Věra Stádníková, Mozolín

ZÁKOLANSKÉ KONCERTNÍ LÉTO 2016
Vážení přátelé, sousedé a naši hudební příznivci.
Stojíme na prahu Zákolanského koncertního léta 2016. Myslíme, že je vhodné ohlédnout se
zpět a alespoň stručně bilancovat naší snahu přinést k nám do Zákolan hudební kulturu, kterou
si mohou dovolit jenom větší obce, nebo města. Několikaleté uvádění hudby různých žánrů ukázalo, že jsme mohli založit tradici v podobě cyklu Zákolanské koncertní léto. Jednoznačně lze říci,
že se naše představy naplnily.
V prvním ročníku jsme představili vynikající studenty katedry bicích nástrojů AMU, kteří už
poněkolikáté předvedli mistrovství ve hře na bicí nástroje. Ve druhém koncertu vystoupil komorní orchestr Dvořákova kraje. Byl to vynikající koncert jak atmosférou, tak samozřejmě i profesionálními výkony. Stejně úspěšný a dokonalý byl soubor Jana Hrubého KUKULÍN a závěrečný
koncert třech sólistek z HAMU- Karoliny Janů, Marie Pochopové a Anny Bartoňové.
V druhém ročníku Zákolanského koncertního léta 2016 dojde k některým změnám. Především
to budou interpreti, kteří v Zákolanech dosud nevystupovali. Prezentovat budeme čtyři koncerty
v červnu, červenci, srpnu a září. Kdo vystoupí, kdy a kde, to můžete vidět na plakátu vpravo. Bližší informace o umělcích dostanete spolu s pozvánkou těsně před koncertem do schránky.
Účinkující jsme vybírali velmi pečlivě a jsme přesvědčeni, že jsme vybrali dobře. To ostatně
můžete posoudit osobně, jestliže naše koncerty navštívíte.
Jste srdečně zváni. Vstupné zůstává dobrovolné.

Zákolanské
koncertní léto
2016
I.

6. června

soubor ENSEMBLE TERRIBLE
z Hudební fakulty AMU
v 19:30 hodin v Piánce Dalibor

II.
Dr. Petr Štorch nemiluje světla ramp,
raději se věnuje nenápadné, ale vytrvalé
práci ve svém oboru, která přináší velké
hodnoty. Nevyhledává rozhovory v rozhlase, nepíše články do novin. Nicméně
je připraven poradit nejen svým studentům, ale i sousedům, kteří potřebují pomoc geologa, jako např. při územním plánováni kanalizace na Trněném Ujezdě.
Jistě by také byla zajímavá vycházka na
nejbližší naleziště zkamenělin v Otvovicích. Nejsou tam sice graptoliti, ale aspoň
krásné rostliny kamenouhelného pralesa.
K narozeninám přejeme mnoho zdraví a spokojenosti v našich Zákolanech Kovárech!

4. července

koncertní kytarista
ALEXANDR WITTLICH
v 19:30 hodin v kovárské kapli sv. Izidora

III.

22. srpna

skupina NEŘEŽ
(Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský)
v 19:30 na zahradě U Libuše

IV.

28. září

Zákolanský soubor
středověké hudby ZANYKA
v 15:00 v kostele sv. Petra a Pavla na Budči

Lucie Wittlichová
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