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„Denaciﬁkace“ školky v obci Stanycja Luhanska

ZÁKOLANY POMÁHAJÍ!
Na tomto místě jsme vás původně chtěli informovat o tom, jak v Zákolanech fungují sociální
služby a komu a jak pomáháme v tíživých situacích.
Zkrátka o tom, jak se nám díky Vrátě Křivanové,
pracovníkům obce, ale i díky solidaritě sousedů daří
řešit problémy seniorů, lidí nemocných nebo těch,
kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.
Pak ovšem přišel válečný konflikt na Ukrajině
a záběry na bombardovaná města, prchající matky,
babičky a děti. Něco neuvěřitelného a jen pár set kilometrů od nás. A uvědomili jsme si, jak jsou naše
problémy malé oproti lidem, kteří žijí ve válce.
Česko zažilo obrovskou vlnu solidarity a Zákolany se samozřejmě připojily. Masopustní sbírka vynesla téměř 20 000 korun a stejnou částku poslala ze
svého rozpočtu ukrajinské ambasádě obec. Kdo jen
trochu může, posílá peníze na různé dobročinné organizace, vozí na kontaktní místa potřebné vybavení
a nabízí pomoc prostřednictvím asistenčních center.
Konflikt pokračuje a nikdo neví, kdy bude jeho
konec. Do Polska, Slovenska a Čech proudí statisíce uprchlíků a kapacity na jejich ubytování přestávají stačit. Je zřejmé, že města všechny nepojmou
a hledají se možnosti v menších obcích. A proto jsme
i my začali monitorovat volné prostory, které by po
dobu války sloužily za útočiště ženám a dětem.
První byt se nabídl v tzv. Mlýně v Zákolanech.
Během týdne se desítky dobrovolníků ujaly jeho
úklidu a oprav. Díky přátelům z facebookové sítě
Zákolanská parta se jej podařilo vybavit nábytkem,
nádobím, peřinami a vším potřebným a v pátek
11. března jsme přivítali první rodinu – tedy tři ženy
a dvě malé děti. Muži zůstali na Ukrajině…
Podobně bychom mohli připravit ubytování
i v dalších nevyužitých objektech. Dva prázdné
domy máme již přislíbené, avšak není v silách jedné
malé skupiny nejen pracovat na jejich úpravě, a ještě
vše financovat. Ubytování nabídli i lidé ve vlastních
domech a v blízké době tak můžeme očekávat další
dvě nebo tři rodiny.
Zastupitelstvo obce vyjádřilo jasnou podporu
pomoci Ukrajině a je jen na nás, jak se jí zhostíme.
Prosíme proto ty z vás, kdo máte chuť a možnost pomáhat o spolupráci. Možností je celá řada, od pomoci se stěhováním po finanční příspěvek. Velmi také
uvítáme hmotné dary v podobě nábytku a vybavení.
Budeme potřebovat postele, stoly, židle, pračky, ledničky, ale i nádobí a běžné kuchyňské potřeby.
Veškeré informace naleznete na webových stránkách obce www.zakolany.cz v záložce Zákolany
pomáhají, kde jsou i odkazy a kontakty pro životní
situace našich obyvatel. Případně napište na adresu
obec@zakolany.cz nebo se stavte osobně.
Přispět můžete i libovolnou částkou na sbírku:
www.znesnaze21.cz/sbirka/zakolany-pomahaji-ukrajine. Ta slouží k nákupu základních potřeb a věcí, které rodiny ubytované v Zákolanech
mohou potřebovat. Podrobnosti o nákladech hrazených z účtu budou zveřejňovány na webu obce.
Ještě mezi námi žijí pamětníci hrůz druhé světové války a potupného roku 1968, kdy nás obsadila
sovětská vojska. Nechceme válku, ale putinovskému
Rusku je třeba čelit. Jinak si vezme, co bude chtít –
a třeba časem i nás, Čechy. Pomáhat Ukrajině ubránit svou vlast můžeme i my v Zákolanech!
Moc děkujeme!
Lucie Wittlichová
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Rekonstrukce hasičské zbrojnice byla prvním významným
krokem k revitalizaci lokality od centra obce k nádražní budově v Zákolanech. Kromě toho, že chceme mít obec krásnou,
nás motivovala neutěšená dopravní situace na trase mezi
nádražím, návsí, školou a hradištěm Budeč. Cestující z vlaku,
mezi nimiž jsou dnes již desítky školáků, nemohou využívat
chodníky zaplněné zaparkovanými automobily a jsou tak
vystaveni nebezpečí od někdy velmi bezohledných řidičů.
Revitalizaci jsme rozdělili do několika etap, a to jednak
z organizačních, především však z finančních důvodů. Jak
jistě tušíte, není možné z rozpočtu obce financovat rozsáhlé stavební projekty a pokud je to jen trochu možné, využíváme dotační zdroje.
Doposud se podařilo významně zlepšit stav na pravé
straně, tj. v okolí hasičské zbrojnice. Tam nás v brzké době

čeká oprava plochy před zbrojnicí a po opravě viaduktu
dokončíme chodníky až k domu rodiny Chaloupkových.
Pravá strana (Etapa č. 2) čeká na stavební povolení, které
se pozdrželo díky námitkám majitelů objektu Hostince
U Libuše. Posléze budeme žádat o dotace z programů
SFID a pokud budeme úspěšní, mohli bychom se v roce
2023 dočkat nových chodníků před budovou Pianky.
Etapu číslo 3 jsme zaměřili na plochu zahrady sousedící
s budovou Pianky. Zde by měl vzniknout prostor pro parkování, zázemí pro návštěvníky nebo cestující vlakem. Důraz klademe na zeleň, bezbariérový přístup, ale především
na funkční využití.
Máte-li zájem s námi diskutovat o budoucí podobě tohoto prostranství, přijďte na veřejnou diskusi
v pondělí 25. dubna do hasičské zbrojnice.

POPLAT KY ZA PSY
Prosíme všechny majitele psů, aby si nezapomněli
zaplatit známky na rok 2022. Máte-li jednoho pejska,
činí poplatek 100,- Kč, za další pak zaplatíte á 200,- Kč.
V této souvislosti prosíme, abyste v centru obce a všude
tam, kde chodí lidé, po svých psech uklízeli.

Tábořiště v Podholí je rok od roku krásnější, což určitě ocení rodiče
dětí, které zde budou v příštích letech trávit tábory. Díky asi
třiceti dobrovolníkům jsme dokončili hřiště a vyčistili od kopřiv
a větví okolí tábořiště. Počasí nám nadmíru přálo!

V neděli 27. března se na zahradě Hostince u Libuše konal první
letošní Bazárek. Výtěžek ve výši 4.500 Kč byl předán škole
na úhradu obědů dětem, jejichž rodiče jsou v tíživé situaci.

OP U S T I L I NÁ S…



Eva Hrabtová (roz. Jelínková) ze Zákolan
zemela . ledna  ve vku  let
Jií Herout ze Zákolan
zemel . února  ve vku  let
Josef Hrab ze Zákolan
zemel . bezna  ve vku  let
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DALŠÍ VÝ R OČ Í R OKU 2022
760 let Přemysl Otakar. II, král český, a Kunhuta, královna
česká, věnovali kostel na Budči a pozemek vyšehradské kapitule (dne 15. 7. 1262)
245 let Naše obce (za rychtáře Jana Černého z čp. 5 v Zákolanech) se 11. 4.1777 zbavily roboty, např.
odvozu bláta či smetí od kostela sv. Týna v Praze.
190 let 29.3.1832 se narodil prof. Julius Mařák, malíř
a profesor Akademie výtvarných umění v Praze vedl krajinářskou školu
140 let 30. 6. 1882 schváleny stanovy spolku „Libuše“,
který chtěl postavit pomník kněžně Libuši v místě
zvaném „Na Libuši“ v Zákolanech
130 let vysvěcena nová továrna na výrobu cihel pánů
Černého, Hentzla a Zieglera v Zákolanech
u „katovky“ (27. 11. 1892)
125 let Dne 20. 6. 1897 posvěcena Boží muka v Týnici
s obrazy od malíře Antonína Gareise ml.
(zemřel 1922 – výročí 100 let)
115 let neštěstí na dole Felix u Zákolan (26. 9. 1907), kde
se udusilo 6 havířů
85 let - na Trněném Újezdě zapálil blesk obecní špýchar
(22. 7. 1937),
- zasazena lípa u kapličky v Zákolanech
80 let sedlák J. Novák postavil Na skalech u Trn. Újezda
pomníček Štěstí v neštěstí (27. července 1942)
Pomníček je v lese
od Trněného Újezdu
směrem
k
domu
Zákolany čp. 100.
„Štěstí v neštěstí“ měl
27.7.1942 rolník Josef
Novák z Trněného
Újezda č. 50, když
se při žních zřítil
společně se sekačkou
a zvířecím potahem od
pole kamenným srázem ke kovárské silnici.
65 let započata výstavba požární nádrže na Trněném
Újezdě (1957)
50 let zahájení archeologického průzkumu na Budči
(1972)
45 let demolice Obecního domu č.7 v Zákolanech (1977)
– nyní hasičská zbrojnice
40 let v Akci Z bylo postaveno osm družstevních bytů za
školou (1982)
35 let - železniční kamenný most za hostincem nahrazen
betonovým (1987),
- v Zákolanech byl odstřelen mlýnský komín
(3.6.1987 v 10.10 hod.)
Připravil Vladimír Černý
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Osmý zákolanský Masopust začal 26. února ve 13 hod. na Vystrkově. Kdy a kde skončil, na to si leckdo nepamatuje.

ROZHOVOR S TOMÁŠEM PANSKÝM

Úvodní slovo
Milí sousedé,
když jsem hledal, jaké téma se proplétá
tímto vydáním Rozhledů, narazil jsem
na „zachraňování“. Tomáš Panský přiznává vztah k integrovanému záchrannému systému, Vladimír Dobeš chrání
Kovárské stráně, obec pomáhá uprchlíkům před válkou. Možná, že „chránit“
se promítá do každé lidské činnosti.
A určitě nám to umožňuje projevit to lepší v nás a být více lidským. Dnešní doba
nám k tomu dává spoustu příležitostí.
Ale. Jak se říká, zachraňuj, ale zůstaň
člověkem. Kdo přestane vidět jednotlivé
lidi a začne zachraňovat národ, lidstvo
či celou planetu, dostane v očích takový zvláštní lesk a mesiášské poslání mu
zatemní mozek. Pak můžete dopadnout
jako Vladimír Vladimirovič, který bombarduje školy a dělá to pro dobro ukrajinského lidu. Abych se tomu vyhnul,
já osobně dávám před zachraňováním
přednost vzájemné pomoci.
Jestli vás zajímá budoucnost, hvězdy
mluví jasně. „Záchrana a spása“ jsou kolektivním snem, tím společným velkým
příběhem, který žijeme v dobách, kdy
Neptun setrvává ve znamení Ryb (od
dubna 2011 do ledna 2026). Astrologové
si to malovali jako období spirituálního
probuzení, ale dopadlo to jak to dopadlo.
Roku 2026 vstoupí Neptun do Berana,
to už bude úplně jiný příběh. Tak to ještě
chvilku vydržte s klidnou myslí.
Krásné jaro přeje Ondřej Klouček

Život se rýsuje náhodami
TOMÁŠE PANSKÉHO ZAVÁLA DO ZÁKOLAN – PODOBNĚ JAKO MNOHO Z NÁS – NÁHODA.
JEDNOHO DNE SE OBJEVIL V HASIČSKÉ ZBROJNICI A ZA PÁR MĚSÍCŮ SE Z NĚJ STAL
VELITEL. OD TÉ DOBY JE V HASIČÁRNĚ TÉMĚŘ KAŽDÝ DEN A NEÚNAVNĚ OPRAVUJE
VOZOVÝ PARK. JEHO OBĚTAVOST A NADŠENÍ SE VŠAK NEOMEZUJÍ POUZE NA POŽÁRNÍ TECHNIKU – POTKAT HO MŮŽETE VŠUDE, KDE JE POTŘEBA PŘILOŽIT RUCE
K DÍLU. PRO ZÁKOLANY SE TAK TOMÁŠ STAL NEPOSTRADATELNÝM PARTNEREM
A NEZBÝVÁ NEŽ DOUFAT, ŽE SE ZDE I NATRVALO SE SVOU RODINOU USADÍ.

Tomáši, bydlíš v Otvovicích, ale s partnerkou Petrou a synem Tobiášem jste se
přistěhovali celkem z daleka. Jak tě osud
zavál tímto směrem?
Jak už to tak bývá, šlo o náhodu. Já
pocházím z vesnice Habry (leč historicky se jedná o město) na Vysočině a Péťa
je z Chomutova. Hledali jsme větší byt
v Praze, aby byl na půl cesty mezi oběma
rodinami a mezi jinými nabídkami nás
zaujal byt na Suchdole v ulici Otvovická.
Nakonec se ale ukázalo, že se nejedná
o ulici, jak bylo uvedeno, ale o obec Otvovice. Okamžitě mě nadchla myšlenka, že
bych mohl žít opět na vesnici a už jsme
tu zůstali. Než Otvovický se ale rozhodně cítím jako Zákolanský.
Tobík chodí do zákolanské školky, jsi velitel zákolanských hasičů – uvažuješ o bydlení v Zákolanech?
Po dlouhé době se opět někde cítím
jako doma. Vrátil jsem se do života, ve
kterém jsem vyrůstal a jakmile objevíme
vhodný pozemek nebo dům, určitě se
z Otvovic přesuneme do Zákolan. Věřím,
že natrvalo.

Máme z tebe pocit, že jsi se hasičem už
narodil. Máš vzor v rodinné historii? Jak
jsi se k téhle práci dostal?
Vztah k IZS (integrovanému záchrannému systému) mám již od mala. Děda
byl léta dobrovolným hasičem a já k tomu
měl díky němu odjakživa velmi blízko.

Navíc u nás na vesnici byl dobrovolným
hasičem snad každý, a když zazněla siréna, sbíhali se do hasičárny chlapi z každého druhého domu. Postupně jsem se
vypracoval na psovoda a v rámci kynolo-

gických zásahů jsem se zaměřil na plošné
a sutinové vyhledávání pohřešovaných
osob. Tento koníček mě nikdy neopustil,
ale do bytu si psy vzít nechci, především
s ohledem na omezený prostor. Na Vysočině mají k dispozici rozsáhlý výběh, který bych jim v bytě nemohl poskytnout.
Nelákalo tě stát se profesionálním hasičem?
Život se rýsuje náhodami a u mě tou
změnou byla nejdříve výpomoc s administrativou směrnic a podobných dokumentů v rámci jedné pražské nemocnice.
Nakonec jsem po tříměsíční výpomoci zůstal a jsem tam již pátým rokem.
I když si říkám, že je na čase ty protažené tři měsíce ukončit, nerad bych odešel
od rozdělané práce. Stále mě to naplňuje
a myslím, že jsem i pro nemocnici dostatečným přínosem.
Plánujete otevřít hasičskou zbrojnici dětem? Bude Tobík také hasičem?
Do hasičské zbrojnice chodí především děti dobrovolných hasičů a minimálně tři kluci jsou již ve věku, kdy by
se mohli hasičině věnovat v rámci kroužku. Založit oficiální hasičský kroužek má
ale svá úskalí. Je potřeba zajistit speciální vybavení, splnit poměrně složité
podmínky, a především mít vyškolené
vedoucí. Práce s dětmi vyžaduje čas a nechceme zakládat kroužek, aniž bychom si
byli jisti, že zajistíme jeho plnohodnotné
a dlouhodobé fungování. Výhledově ale
přípravu mladých hasičů plánujeme a je
Pokračování na str. 2
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dokončení ze str. 1

to i náš cíl. A co se týče Tobíka - uvidíme,
jakým směrem ho život zavede, pokud to
ale budou hasiči, budu jen rád.
Jak se slučuje takto časově náročný koníček
s rodinou?
Samozřejmě je potřeba najít rozumný
poměr času, který věnujete volnočasové
aktivitě a rodině. Jako u každého koníčku je na každém, kolik času mu věnuje.
U hasičů nikdy předem nevíte, kdy vám
zazvoní telefon a vyjedete k události. To si
člověk nevybírá… Zajistit chod techniky na
100%, zvláště, když máte k dispozici téměř
muzeální kousky, jako je tomu v našem
případě, je občas náročným úkolem. Dobrovolní hasiči pomáhají obci (kácení nebezpečných stromů, čištění komunikací, zalévání apod.), což zabere také poměrně dost
času, hlavně o víkendech. Ideální je, a to
platí pro všechny hasiče, když se zapojí do
hasičských aktivit celá rodina. Díky nové
klubovně, kterou máme po rekonstrukci
zbrojnice k dispozici, je celkem přirozené,
že se zde scházejí i naše manželky s dětmi,
ale i další sousedé, kteří třeba ani v jednotce nejsou.
Na co všechno musí být hasič připraven
v 21. století? Na jaké nové hrozby trénujete?
Hasiči jako takoví nejsou už dávno
spjati pouze s hašením požárů. Jen v roce
2021 jsme vyjížděli k 42 zásahům, kde samotných požárů bylo 11. Zbytek zásahů
připadl na technickou pomoc při asistenci dalším složkám IZS, jako je například
předlékařská pomoc při pádu z výšky, asistence u dopravních nehod apod. Nejčastějším druhem zásahů bývá odstranění nebezpečných stavů, což je v našem případě
převážně odstraňování stromů z pozemních komunikací. Při silném větru řešíme
uvolněné střechy a další hrozby ohrožující
zdraví nebo majetek osob. V současné době

Tomáš Panský mezi svými - ve Sboru dobrovolných hasičů Zákolany.

můžete hasiče mimo jiné potkat i v rámci
řešení migrační vlny obyvatel utíkajících
před válkou na Ukrajině, protože právě hasiči jsou pro tento účel ze své povahy předurčeni. A stejně jako profesionální hasiči,
i my se připravujeme na jakoukoli krizovou
situaci. Proto také probíhají pravidelná odborná školení, kontrola techniky a vybavení, ale i zdravotního stavu všech členů.
Kdo koordinuje dobrovolné hasiče, aby
jejich nasazení mělo řád?
Na rozdíl od ostatních složek IZS jsou
právě hasiči všestranně vybavení a schopni
pomoci s jakoukoli mimořádnou událostí.
U samotných událostí nikdo nerozlišuje,
zda se jedná o dobrovolné nebo profesionální hasiče už jen proto, že se řídíme stejnými zákony a předpisy.
Jakmile dojde k nahlášení události na
linku 150 nebo 112, je nám předána zpráva prostřednictvím dnes již mobilní aplikace, která je doplněna SMS zprávou a
hovorem. Takový hovor vás může potkat
v práci doma, ve vaně i na záchodě, takže občas vznikají vtipné příhody. Každý
z členů na výzvu jednoduše odpoví, zda

je schopen do 10 minut vyjet z hasičské
zbrojnice. Díky tomu mám jako velitel okamžitý přehled o počtu osob, které jsou aktuálně k dispozici. Stejnou informaci má
i operační středisko, aby případně povolalo další jednotky. Naší povinností je do 10
minut od výzvy vyjet patřičnou technikou.
Poznáš na první pohled, kdo by mohl být
dobrým hasičem? Jaké by měl mít vlastnosti nebo předpoklady?
Členem jednotky sboru dobrovolných
hasičů se může stát kdokoli, kdo splňuje zákonné podmínky, tj. dovršení 18 let
a musí být zdravotně způsobilý. V rámci
činnosti jednotek se musí jednat po psychické stránce silné jedince, kteří především v krizových situacích nezmatkují. Jak
postupovat a co jak používat, se může naučit každý a od toho je důležité mít v jednotce zkušené hasiče, kteří své dovednosti
a znalosti mohou předávat dalším. Hasiči
nikdy nerozhodují o tom, komu vyrazí pomáhat a škatulkování k hasičům nepatří.
Zkrátka každý je platným členem nehledě
na jeho civilní zaměstnaní. Základní podmínkou je ale zodpovědnost a smysl pro
týmový přístup.

Hasičskou zbrojnici jsme při rekonstrukci
nešidili. Je současný stav ideální, nebo by
se ještě dalo něco vylepšit?
Vždy je co zlepšovat, ale hasičárna jako
taková je výrazným posunem oproti předchozímu stavu. Nabízí zázemí celé jednotce
i jejím rodinám a samozřejmě vhodné prostory pro údržbu techniky. Mnoho věcí by
šlo udělat jinak. Je to stejné, jako když stavíte rodinný dům - teprve v plném provozu
se ukáže, co by šlo vymyslet lépe. U nás to
byla například vjezdová vrata. Díky zateplení jsou o pár centimetrů menší, a to je při
výjezdu znát.
Co nová Tatra? Jste s ní spokojeni?
Poté, co jsme v roce 2021 Tatru přivezli
z jejího předchozího stanoviště, prošla poměrně významnou modernizací. Přestože
je označována jako „nová“, jedná se o vozidlo staré 40 let. Je tedy naprosto běžné,
že s jednou věcí skončíte a další den jdete
opravovat něco jiného. Prozatím si s opravami umíme poradit sami a vozidlo je aktuálně schopné kdykoli vyrazit k jakékoli
události. Jako u ostatní techniky je nutná
pravidelná údržba.
V osobním životě, máš ještě nějaký koníček,
který ti dělá radost? Jak dobíjíš baterky?
Hasiči jsou aktuálně mým hlavním koníčkem. Jak moje práce, tak hasiči i rodina
mi baterky nabíjejí na mých potřebných
150 %. Jakmile budeme mít vhodnou zahradu, rád bych se vrátil k výcviku záchranářských psů.
Chtěl bys na závěr něco vzkázat zákolanským?
Ať nás neváhají kdykoli na hasičárně
navštívit, nebojí se na cokoli zeptat, a hlavně se nás nebojí s čímkoli oslovit. Jsme tu
pro ně. A kdyby se k nám chtěl někdo přidat, je vítán!
Za rozhovor děkují
Lucie Wittlichová a Ondřej Klouček

Michal Štefánek a Lukáš Krinke provádějí botanický průzkum na
Kovárských stráních na jaře roku 2021

který na péči o Kovárské stráně vyčlenil každoroční dotaci. Efekt tohoto hospodaření byl ale omezený a odborníci doporučovali jako lepší způsob údržby pastvu ovcemi. V roce 2014 se iniciativy chopila komise pro životní
prostředí obce Zákolany a s krajským úřadem dojednala
převedení stálé dotace poskytované na údržbu Kovárských strání na obec a její využití pro podporu pastvy ovcí. Té se s cílem zlepšit stav krajiny ujala Farma
Hole Oldřicha Poláčka a to nejen na samotném území
přírodní památky a na pozemcích vlastněných obcí, ale
i na sousedních pozemcích soukromých vlastníků. Obec
také organizuje každoroční brigády na vyřezávání křoví,
jejichž cílem je uvolnit prostor pro louky a pro pastvu.
Obec Zákolany iniciovala společně se Statutárním
městem Kladno botanický průzkum a odborné posouzení vlivu pastvy ovcí na širší okolí přírodní památky
Kovárské stráně. Botanici vymezili před zahájením pastvy v roce 2014 na travnatých plochách i v širším okolí
přírodní památky celkem 15 čtverců 2 x 2 m. Na každé
takto vymezené ploše byl proveden detailní botanický
průzkum, jehož cílem bylo zmapovat výchozí stav vegetace. Odbor životního prostředí města Kladna nechal
v minulém roce zpracovat i plánovaný opakovaný průzkum na stejných místech. Autorem botanického průzkumu je Mgr. Michal Štefánek, kterému v jeho vyhotovení asistoval kolega botanik Mgr. Lukáš Krinke, který
se o květenu v okolí Budče dlouhodobě zajímá a stará.
Jak tedy dopadlo zhodnocení stavu vegetace na sledovaných plochách po sedmi letech nepřetržité pastvy?
Podle výsledků botanického průzkumu je neoddiskutovatelné, že pastva území prospívá. Díky ní se podařilo poměrně významně eliminovat nežádoucí druhy
a skvělou zprávou je i to, že se na sledovaných plochách
zvýšilo zastoupení vzácných druhů rostlin. Pokud jde
o hlaváček jarní, jeho početnost se především v bezprostředním okolí přírodní památky zdvojnásobila.
Dalším závěrem botanického průzkumu je, že při
srovnání let 2014 a 2021 došlo jednak ke zvýšení počtu
druhů rostlin zaznamenaných na jednotlivých plochách
a jednak ke snížení pokryvnosti bylinného patra. To
znamená, že vegetace je nyní řidší, mezi jednotlivými
trsy jsou větší mezery a častější plošky obnažené půdy.
Ty jsou potřebné ke klíčení semen a vzcházení semenáčků. Mohou tak vyrůst i nové rostliny např. vzácných
druhů, kterým by to jinak konkurence ve formě okol-

ZŠMŠ POD BUDČÍ POŘÁDÁ

21. DUBNA 2022 14:00 - 17:00
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
VÁŽENÍ RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ, K ZÁPISU VEZMĚTE S SEBOU
RODNÝ LIST DÍTĚTE A SVŮJ OBČANSKÝ PRŮKAZ.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁKOLANY OZNAMUJE, ŽE PROBĚHNE

Školáci v Divadle Lampion.

I přes pokračující protiepidemická opatření se podařilo dokončit plaveckou výuku, která probíhala od října
do konce ledna prostřednictvím plavecké školy Medúza
v plaveckém areálu v Kladně.
Děti ze druhého ročníku se vydaly do Divadla Lampion do Kladna na představení Vlčí oko. První ročník zavítal na divadelní představení Komodo.
Druhý ročník připravil „jarmark“ pro žáky školy. Druháčci si nejdříve vytvořili fiktivní firmy, nachystali své
výrobky (upekli perníčky, namíchali limonády, vyrobili
papírové hračky pro spolužáky).
Třetí třída byla na výstavě v DOXu - centru současného umění. Během lektorského programu se zabývali tím,
jak spolupracuje text a obraz, jímž je podporována právě
probíraná látka ve škole. Děti si exkurzi velmi užily a těší
se na další akce.
Dne 13. 1. 2022 se mateřská škola zúčastnila programu zdravá pětka, který byl zaměřen na základy zdravého
životního stylu. Děti se učily rozlišovat zdravé jídlo od nezdravého v rámci zábavných úkolů, například vyzkoušely
nakupování, seznámily se se způsobem ukládání potravin, vyzkoušely si cestu do obchodu. Na závěr si vyrobily
ovocné a zeleninové špízy.

Třídy 1. A a 2. A zavítaly na dvě výstavy ve Sládečkově
muzeu v Kladně. Program „Potřebujeme tradice?“ byl zaměřený na lidové zvyky, jejich význam v našich životech
a tradiční výrobní postupy. Děti zdobily okna mýdlem
a do školy si donesly Moranu. Další zajímavý program
„Za ptáky“ byl zaměřen na pestré druhy ptactva z našeho
okolí. Žáci se zde formou hry dozvěděli mnoho informací
o soužítí ptáků s lidmi.
Asistentka pedagoga pokračuje ve studiu kurzu pro
asistenty pedagoga při Národním pedagogickém institutu v Praze. Ředitelka školy dokončuje Studium k výkonu
specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů. Další pedagogové se zúčastnili např. kurzu
kritického myšlení a dále programu pro zlepšení výuky
cizích jazyků. Pracovnice školní jídelny si v rámci programu „Skutečně zdravá škola“ vyslechly zajímavá doporučení k používání soli při přípravě pokrmů pro děti.
Mateřská škola a třída 1. A zavítaly na pobyt s ekologicko-výchovným programem v Centru ekologické výchovy Kladno-Čabárna. Děti se zde zapojily mj. do programů
Pevnost Boyard, Vyrábíme ze dřeva, Sokolník a Co zůstalo po hornících.

11. KVĚTNA 2022 16:00 - 18:00
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
K zápisu s sebou přineste:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce
- vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku
(k vyzvednutí v MŠ nebo na webu školy)
- k zápisu se dostavte i s dítětem

Kontakty:
www.skolazakolany.cz
email: mszakolany@email.cz
tel: 315 602 165
mobil: 774 333 026 (ZŠ),
774 333 027 (MŠ)

Příměstské tábory 2022

Kovárské stráně právě teď v květu
Když si uděláte v těchto dnech procházku na Kovárské stráně, uvidíte tam kvetoucí hlaváček jarní – klenot,
který je ozdobou přírody na území naší obce a za kterým
se sjíždějí návštěvníci z širokého okolí. Dnes, desátého
března, kdy píšu tento článek, zářilo na Kovárských
stráních jako drahokamy už patnáct rozvinutých květů hlaváčku. Až vyjde toto číslo Budečských rozhledů,
budou na různých místech Kovárských stráních svítit
desítky trsů jemných slunečních květů.
Za viditelnou krásou této nádherné květiny se ale
skrývají desítky dalších vzácných druhů rostlin, hmyzu a ptáků. Na Kovárských stráních a v jejich okolí na
jaře můžete narazit například na pářící se májky, tmavomodré brouky, jejichž larvy žijí u samotářských včel.
Vedle otakárků tu můžete později vidět třeba křehkou
vřetenušku čičorkovou nebo vzácnější druhy modrásků.
Z obratlovců tu lze zastihnout ještěrku obecnou nebo
užovku hladkou a z ptáků uslyšet například ťuhýka
obecného nebo skřivana lesního. To vše je tu pohromadě díky křehké rovnováze světa rostlin a živočichů
v dlouhodobě využívané kulturní krajině.
Pozemky na Kovárských stráních přestaly být zemědělsky využívány již před několika dekádami s postupným opouštěním málo úrodných pozemků. Louky začaly zarůstat trnkovým křovím, které vytěsňovalo vzácné
rostliny. Nejcennější porosty s výskytem hlaváčku jarního a kozince rakouského byly v roce 1987 vyhlášeny
jako přírodní památka Kovárské stráně. Na přelomu tisíciletí pak začala být lokalita pravidelně ručně sečena
firmou najatou krajským úřadem Středočeského kraje,

Z PRÁVIČKY Z VAŠÍ ŠKOL KY A ŠKOLY POD BUDČÍ

Milí rodiče a kamarádi!
I letos pro vás díky projektu Děti v akci III! připravujeme 8 turnusů tradičních Zákolanských příměstských táborů.
Jak budou naše příměstské tábory probíhat:
8.00 – 16.00 od pondělí do pátku (ráno děti předáte vedoucím na základnu, odpoledne si je zase vyzvednete)
Základna - klubovna na OÚ Zákolany – zde dokážeme zajistit odpovídající hygienické zázemí.
ních rostlin nedovolila. Průzkum dále konstatuje, že
v některých exponovaných místech je pastva až příliš
intenzivní a pro další léta doporučuje rozprostřít pastvu v území rovnoměrněji.
U několika nejzachovalejších společenstev se jejich
stav ani při probíhající pastvě za sedm let nijak významně nezměnil. To je v kontrastu s ostatními zkoumanými plochami, jejichž hodnota byla před sedmi lety nižší
a jejichž stav se zlepšil. To podle všeho potvrzuje smysluplnost naší dlouhodobější snahy omezit intenzitu
pastvy na některých lokalitách. Obci se v roce 2020 díky
úspěšné péči o Kovárské stráně podařilo s krajským
úřadem dojednat zvýšení dotace, které bylo ve spolupráci s Farmou Hole použito na zajištění lepšího usměrňování ovcí a na snížení jejich počtu. Potvrdila se také
potřeba spásání širšího území, než jen bezprostředního
okolí přírodní památky.
Podle botanického průzkumu je také velice důležité
pokračovat v pravidelném vyřezávání křoví, které rozšiřuje prostor pro pastvu. Je přitom potřeba zachovat
mozaikovitou strukturu porostu tak, aby zde zůstaly
i jednotlivé keře nebo jejich ostrůvky, které poskytují
potřebné zázemí především různým druhům hmyzu,
což se dlouhodobě daří. Souvislé porosty křovin jsou
důležité především pro ptáky.
Zvu vás k návštěvě Kovárských strání, je tam krásně v každou roční dobu. Až odkvete hlaváček, budou
tam například vonět polštáře mateřídoušky, která se
na stráních rovněž šíří i do nových lokalit. Ti z vás, kdo
chtějí pomoci tento klenot naší přírody uchovat a dále
rozvíjet, si už mohou rezervovat sobotu 8. října, kdy
bude obec pořádat tradiční brigádu na vyřezávání křoví.
Vladimír Dobeš

Program bude probíhat hlavně v okolí Zákolan,
záleží na jednotlivých vedoucích.

4) 25. – 29. 7. 2022: Všehochuť léta s Petrem
a Vlaďkou
Kontakt na vedoucí: Vladimíra Poliaková, tel.:
774277314, email: sonrientevladi@gmail.com
5) 1. – 5. 8. 2022: Fotbalový s Cyrilem a Herbertem
Kontakt na vedoucí: Cyril Škorvaga, tel.: 736634590,
email: cyrilskorvaga@gmail.com
6) 8. – 12. 8. 2022: Cesta kolem světa s Marií
a Valerií
Kontakt na vedoucí: Marie Buršíková, tel.:
737468062, email: marie.bursikova@gmail.com

První třída ve škole v přírodě na Čabárně.

Na tábory přijímáme děti od 1. do 9. třídy
Díky dotaci můžeme tuto službu nabízet téměř
zdarma – vybíráme jen symbolický poplatek na potřeby do lékárničky, hygienické potřeby, případně na
vstupné a jízdné (dle programu). Případně můžete
dát dětem kapesné dle vlastního uvážení.
Jídlo nezajišťujeme – je potřeba děti vybavit jídlem a pitím na celý den. V případě potřeby je pitná
voda k dispozici v klubovně.
Po vás rodičích pak budeme potřebovat, abyste
s námi spolupracovali v administrativních záležitostech - bude třeba dodat potvrzení ze zaměstnání,
které vám přijde mailem společně s přihláškou.
Termíny a témata jednotlivých turnusů:
1) 4. – 8. 7. 2022: Poznávací výlety a koupání
s Míšou a Katy v Podholí
Kontakt na vedoucí: Michaela Kárníková, tel.:
776365637, email: karnikom@centrum.cz
2) 11. – 15. 7. 2022: Filmový tábor s Terkou
Kontakt na vedoucí: Tereza Hussarová, tel.:
602856651, email: hussarova@gmail.com

7) 15. – 19. 8. 2022: Deskové hry s Theou
Kontakt na vedoucí: Theodora Wittlichová, tel.:
777687015, email: Theodora.wittlichova@gmail.com
8) 22. – 26. 8. 2022: Cestovatelé s Kačkou
a Kačkou
Kontakt na vedoucí: Kateřina Kořínková, tel.:
732214089, email: kaca.bufka@seznam.cz

Děti pracují na Broukovišti v parku.

V případě zájmu o libovolný počet turnusů, jsou
přihlášky k dostání na klubové emailové adrese
detivakci@gmail.com. Lepší však je si pro přihlášky přijít osobně do klubovny na OÚ v Zákolanech,
kde vám budu k dispozici každý čtvrtek od 13.00 do
18. 00 hod. (dle domluvy lze i v jiný čas).
V případě jakýchkoli dotazů se obraťte Zuzanu Kočířovou - zuza.kocirova@gmail.com nebo na tel.
774099781.
Pokud máte dotazy přímo na vedoucí táborů, obraťte
se na kontakty uvedené u jednotlivých turnusů.
S vedoucími už se těšíme na léto a na vaše děti!
Za všechny Klubáky vás zdraví
Zuzana Kočířová

3) 18. – 22. 7. 2022: Pravěké tvoření s Marťou
a Petrou
Kontakt na vedoucí: Martina Kollinerová, tel.:
724514345, email: martina.kollinerová@gmail.com
První účastníci keramického kroužku na nádraží.
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