Z O BEC NÍ H O Ú ŘA D U
NAŠE ZEMĚ, VODA, VZDUCH
Ochrana životního prostředí v Zákolanech má jasné priority: Země (příroda a krajina), voda, vzduch. Naše zdraví bezprostředně ovlivňuje to, co dýcháme, a především v údolí si
někdy mícháme kouřový koktejl, který bychom si dobrovolně nedali. S náhradou starých kouřících kotlů pomáhá stát
mimo jiné tzv. „kotlíkovými dotacemi“, doufejme, že bude
ještě zlepšovat jejich podmínky. Zaměřujeme se na osvětu,
každému, kdo projeví zájem, rádi poskytneme individuální
poradenství.
Kanalizace, kanalizace, kanalizace – dlouhodobá ale zatím nenaplněná priorita. Obec připravila projekt odkanalizování již v letech 2007 – 2010. Musela se přitom řídit
krajskou koncepcí odkanalizování obcí a naprojektovat centrální kanalizaci s vlastní čistírnou odpadních vod, která je
naplánována u Zákolanského potoka mezi nádražím a Vystrkovem. Stát nás v této oblasti
přísně reguluje, ale zatím nám
nijak nepomohl. Dotace vhodné
pro realizaci našeho typu kanalizace by podle jeho informací
mohly být dostupné až po roce
2022. Snažíme se pomoci si sami.
Jednou z možností, kterou jsme
prověřovali, je podpora malých
čistíren odpadních vod, které by
fungovaly u jednotlivých domů
nebo by se stavěly pro skupinu
domů. Touto cestou se už řeší
odkanalizování nově kolaudovaných staveb, jako opatření pro
celou obec se ale i tato alternativa ukázala jako zatím nereálná. Stát v našem případě nechce povolovat plošné zavádění domovních čistíren a argumentuje přitom problémem
s odvodem vyčištěné vody a s dlouhodobým zajištěním požadovaných limitů pro vypouštěné znečištění. Tuto cestu
nám nedoporučili ani oslovení zástupci obcí, které se cestou
individuálních čističek už vydaly. Jedná se většinou o vísky
v podhorských oblastech, ve kterých jsou jednotlivé domy
roztroušeny v krajině více než u nás. Další problém je, že
domovní čistírny sice vycházejí ze všech možných variant
nejlevněji z hlediska výstavby, mají ale nejvyšší provozní
náklady a požadavky na údržbu. Obec si zadala odbornou
studii na porovnání různých variant odkanalizování a tato
studie zatím potvrdila naše dřívější předpoklady. Nejpravděpodobnější je v současné chvíli stále původní varianta, tedy
že jako první dojde k odkanalizování centra obce a Vystrkova formou centrální kanalizace. Tato kanalizace by ústila do
již zmiňované vlastní centrální čistírny, nebo přípojkou přes
Otvovice do čistírny odpadních vod Veolia v Kralupech nad
Vltavou. Další části naší obce (Trněný Újezd a Kováry) by se
odkanalizovávaly zřejmě až následně. Koho tato problemati-

ka zajímá podrobněji, může se se zmiňovanou studií, která
porovnává i různé varianty (individuální čistírny, gravitační
a tlaková kanalizace), seznámit na obecním úřadě.
Další stálou a přirozenou prioritou obce Zákolany je
ochrana její přírody a krajiny. Zákolany vnímali jako ráj na
zemi nejen naši předci ale i spisovatelé nebo malíři. V tomto
území doslova prošpikovaném kulturními a přírodními památkami stačí většinou chránit a starat se o to, co už máme
– sady a louky, aleje a remízky, prameny a mokřady, skály
a staré cesty. Spolupracujeme přitom s odborníky, jako je
například pan Pavel Bolina, kterému u nakladatelství Academia právě vyšla kniha Staré cesty v krajině středních Čech.
Pan Bolina v ní mimo jiné popisuje, kde je možné v Kovárech
vidět ve formě starých úvozů pozůstatky jednotlivých větví významné pravěké cesty spojující východ a západ České
kotliny. Pavel Bolina považuje tyto úvozy za druhou nejvýznamnější archeologickou památku po Budči, jak nás na to
sám upozornil při odborné vycházce v roce 2012. Obec se vedle
jednotlivých prvků v krajině stará
i o celé lokality jako je Budeč, niva
Zákolanského potoka, Kovárské
stráně nebo Řiplina a snaží se
přitom dohodnout na společném
postupu s dalšími majiteli pozemků. Takto například mapujeme
a potlačujeme invazivní rostliny
nebo uvažujeme o možné výstavbě rybníčků, na které po letošním
extrémním letním suchu nebude
problém získat dotace.
Dlouhodobou prioritou jsou
úpravy na Kovárských stráních, které jsou podle odborníků
naším přírodně nejcennějším územím, a kde se vedle rozšiřování pastvy podařilo například umístit speciální budky pro
sovy. Prioritou je zmenšování plochy křoví, které roste na
původních vzácných loukách. Za poslední roky jsme zde především v rámci brigád s občany vyklučili křoví na ploše více
než 5000 m2. Cílem není křoví zcela potlačit, ale vytvořit
mozaiku pro krásnou a na vzácné druhy rostlin i živočichů
bohatou krajinu, v níž je příjemné pobývat. Pastva a zmiňovaná údržba již vedla k rozšíření areálu výskytu chráněných
rostlin, jako je například hlaváček jarní, jeden ze symbolů
přírody Zákolan. Krajský úřad Středočeského kraje nám následně nabídl i zvýšení dotace, kterou obci na údržbu Kovárských strání každoročně poskytuje.
Děkujeme všem, kdo se na ochraně krajiny a životního
prostředí podílejí a zveme vás jako každý rok na podzimní brigádu, kterou organizujeme tradičně s pečením buřtů
v sobotu dne 6. 10. od 9:00 na Kovárských stráních.
Za komisi pro životní prostředí obce Zákolany
Vladimír Dobeš

BYDLO A JÁ
Drazí sousedé,
nový školní rok přichází a spolu s ním i nová pracovní
síla do Zákolan. Díky příležitosti, kterou jsem dostala od
obce a paní starostky Lucie Wittlichové, vám budu moci
od září poskytovat různé druhy sociálních a kulturních
služeb. Je to pro mne obrovská výzva, jelikož se díky tomu
mohu po letech strávených na mateřské dovolené opět zapojit do pracovního procesu. Především pak mám velikou
radost z toho, že se mohu realizovat právě v Zákolanech,
které mi za několik let, co zde žiji, velmi přirostly k srdci.

Bydlím na hranicích všech tří obcí. Beru to jako symbol sdružování a pospolitosti. Jsem vystudovaná učitelka
předškolního a mimoškolního vzdělávání, mám dvě děti
(Oskara a Beatu), které navštěvují ZŠ a MŠ Pod Budčí,
manžela Kubu a akvarijní rybičky. Moc ráda vařím a motám se v kuchyni, jsem nadšenec a sběratel dětské literatury, ráda zahradničím a miluji ruční práce. Je mi čerstvých
30 let a těším se na všechny ty další roky strávené zde spolu s vámi.
Budu ráda, když se na mě budete obracet. Jsem vám
plně k dispozici v úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin
v klubu na Obecním úřadě Zákolany, zbylé dny jsem v terénu
a kdykoli na mailu či telefonu!
Vaše sousedka,
Tereza Hussarová
Koordinátor komunitního života a sociální pomoci
Komunitní centrum Bydlo
email: hussarova@zakolany.cz
tel: 602 856 651

PROJEKT „CESTA VEN“:
POMOC S DLUHY, PRACÍ, BYDLENÍM

Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009042 „Cesta ven - Terénní programy v obcích MAS Přemyslovské střední Čechy“ je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR. Terénní programy jsou sociální službou podle § 69 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je poskytována bezplatně.
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Zakládáme zde Komunitní centrum Bydlo, které bude
útočištěm hlavně pro vás. Rádi bychom vám nabídli služby
pomoci seniorům, maminkám na mateřské dovolené, dětem, lidem v dluhových pastech, ale také komunitní zahradu, společné farmářské nákupy, tradiční zákolanské polévky a další kulturní a společenské aktivity a především pak
tolik potřebnou sousedskou pomoc.

ČLOVĚK V TÍSNI ROZŠIŘUJE SVÉ SLUŽBY I DO ZÁKOLAN
vyřizování dokladů, sociálních dávek a oprávněných nároků; zprostředkování kontaktů s dalšími institucemi a organizacemi. Počítá také s výraznější podporu zapojených lidí
Od 1. srpna 2018 rozšířila organizace Člověk v tísni, v oblasti bydlení a dluhů. Zde půjde o mapování dluhů, zao.p.s. své působení do dalších obcí v okolí Kladna. Konkrét- stavování exekucí, podávání insolvenčních návrhů, podporu
ně jde o poskytování služby Terénní programy, které dopo- v průběhu insolvenčního řízení, při komunikaci s věřiteli.
sud organizace nabízela mimo území města Kladna pouze V Zákolanech působí terénní pracovnice Tereza Zusková
v obci Libušín. Od srpna terénní pracovníci dojíždějí také do (kontakt: 775 871 540), která úzce spolupracuje se zákoBuštěhradu a Zákolan. „O potřebě podpory
lanskou komunitní koordinátorkou Terezou
obyvatel těchto obcí jsme jednali již od minuHussarovou. Letáky a bližší informace jsou
lého roku s jejich zástupci. Nyní je to možné
k dispozici na Obecním úřadě Zákolany.
díky projektu CESTA VEN - Terénní programy
V průběhu projektu Člověk v tísni uspořáv obcích Místní akční skupiny Přemyslovské
dá také 6 seminářů na téma dluhové problestřední Čechy (Pozn.: v textu dále jen MAS),
matiky pro místní úředníky a představitele
který potrvá od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2021,“
obcí v MAS, zástupce místních neziskových
říká Petra Hrubá, koordinátorka sociálních
organizací i veřejnosti. „Z našich zkušeností
služeb pro dospělé ve Středočeském kraji.
víme, že místní autority jsou často prvními,
Služba Terénní programy je určena osona koho se člověk s dluhy a exekucemi obrabám ve věku 15 – 65 let žijícím na území
cí, a mohli by tak znalosti získané na semináMAS1. Nabízí sociální poradenství, podporu Tereza Zusková
řích využít ve prospěch svých spoluobčanů.
při jednání na úřadech a institucích; pomoc terénní pracovnice pro Zákolany První seminář plánujeme letos v prosinci
při sepisování žádostí, odvolání; pomoc při tel.: 775 871 540
právě v Zákolanech,“ dodává Petra Hrubá.

budeské

První hromadný nákup kvalitnějších a zdravějších potravin,
který se podařil díky koordinaci Terezy Hussarové. Přidejte
se s poptávkou, ale i nabídkou svých přebytků.

Budečské rozhledy | periodicita : čtvrtletní | místo vydávání: Zákolany | číslo 47 | datum vydání: 17.9.2018 |
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

Když uprostřed léta padají hvězdy, lidé z celé republiky se sjíždějí na Budeč, aby prožili BÍNO. Letos to bylo již třetí setkání, zase o něco příjemnější a magičtější. Na Hrobnický domek
se nedávno obci podařilo sehnat dotaci, takže si pohled na otevřenou oblohu užijete již jen chvíli, než domek dostane novou střechu. Tak neváhejte!
foto: Anna Šolcová

Úvodní slovo
Milí sousedé,
toto vydání Rozhledů vychází před volbami do obecního zastupitelstva, proto
začínáme rozhovorem s oběma kandidáty na místo starosty(ky). V Zákolanech
máme snadnou volbu - buď jedni nebo
druzí, žádná velká politická strana zde
kandidátku nesestavila. Ať už se rozhodujete jakkoliv, hlavně k volbám přijďte, komunální politika se bezprostředně
dotýká života každého z nás.
Na poslední straně se představují
hned dvě Terezy. Tereza Hussarová je
naše sousedka, která si vzala na starost (zatím připravované) Komunitní centrum BYDLO se sídlem v bývalé
sýpce na Trněném Újezdu. Ale hlavně
je nyní hlavním styčným důstojníkem
pro sociální služby a pomoc lidem, kteří
pomocnou ruku potřebují, třeba kvůli
svému zdravotnímu stavu. Také ji můžete oslovit, když chystáte cokoliv pro
ostatní, od soutěže ve vaření guláše až
po kulturní festival. Jak Terezu znám,
udělá pro vás první poslední.
Druhým andělem je Tereza Zusková, která bude do Zákolan dojíždět, aby
pomohla lidem z dluhových pastí, které
na nás stát nastražil. Je členem organizace Člověk v tísni, její služby jsou
bezplatné, a já věřím, že s trochou štěstí
a hromadou právníků za zády by se
z mnoha pronásledovaných nešťastníků
mohl zase stát Člověk v písni.
Uvidíme se na Svatováclavských
slavnostech, se školními dětmi máme
připraveno zase něco nového.
Ondřej Klouček

R OZ H OVO R S K A N D I DÁT Y N A S TA R O S T U / K U Z Á KO L A N

Volby: Wittlichová vs. Verner
DO LETOŠNÍCH KOMUNÁLNÍCH VOLEB, KTERÉ PROBĚHNOU 5.- 6. ŘÍJNA 2018,
VSTUPUJÍ DVĚ POLITICKÁ SESKUPENÍ - „NEZÁVISLÍ“ V ČELE S LUCIÍ WITTLICHOVOU A „ZA TRADIČNÍ HODNOTY“ V ČELE S MICHALEM VERNEREM. PODLE TOHO,
JAK VOLBY DOPADNOU, JEDEN Z NICH (S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ) POVEDE
RADNICI V DALŠÍCH 4 LETECH. ABYCHOM SE O JEJICH PLÁNECH DOZVĚDĚLI VÍCE,
POLOŽILI JSME OBĚMA KANDIDÁTŮM STEJNÉ OTÁZKY. TAK MŮŽETE SAMI POSOUDIT, KDO JE VAŠEMU SRDCI BLIŽŠÍ, ČI KDO BUDE HÁJIT VAŠE ZÁJMY LÉPE.

Jak byste představili Zákolany cizincům
jednou větou?
Lucie: Zákolany jsou obcí s pozitivními atributy venkova a s výhodami blízkosti velkoměsta.
Michal: Zde si dovolím citovat jednoho mého kamaráda a trňáckého rodáka:
„Tady je líp jak na světě.“

Jaké je největší bohatství Zákolan?
Úvodní otázka směřuje pouze na Micha- Co má vlastně starosta na starosti? Jak
Lucie: Jejich poloha mezi potoky
la Vernera: Ve volbách do zastupitelstva rozliší podstatné od nepodstatného?
a uprostřed přírody, genius loci Budečkandidujete letos poprvé. Můžete se nám
Lucie: Ze své zkušenosti mohu jedno- ského hradiště a skvělí lidé.
krátce představit?
značně prohlásit, že starosta má na staMichal: Lidé, příroda, kulturní tradice.
Michal: Je mi 33 let a pocházím z malé rost téměř vše – od zatoulaného psa po
vesničky Štipoklasy, která leží u Kutné milionové investice. Někdy se mohou na Kouzelná otázka: Někdo poslal obci 100
Hory. Po absolvování kutnohorského první pohled jevit maličkosti jako nepod- miliónů Kč. Jak s nimi naložíte?
Lucie: Krásná představa! Zákolany
gymnázia jsem vystudoval informační statné, ale nakonec se ukáží jako velmi
nejvíce trápí nedořešená kavýznamné. A také
technologie a následnalizace a špatné komunikazáleží na založení
ně práva v průmysloce. Bezesporu bychom inveskaždého z nás. Pro
vém vlastnictví. Spojení
tovali peníze tam, protože tak
mě je například důletěchto dvou velmi odlišvelké projekty povedou k zažité, aby obec pománých oborů mne zaválo
dlužení obce. A určitě bychom
hala lidem v nouzi,
na Úřad průmyslového
opravili sýpku na Trněném
zatímco někdo může
vlastnictví, kde působím
Újezdu, která bude sloužit
říct, že je to starost
jako vedoucí IT. Bydlím
jako komunitní centrum.
státních institucí.
se svojí ženou a dvěma
malými dětmi na TrňáMichal: V první
Michal: I když se v říši snů
ku. Sem jsem se přistěřadě ze zákona plní
velmi často nepohybuji a stohoval před sedmi lety PhDr. Lucie WITTLICHOVÁ úkoly
zastupitel- Mgr. Ing. Michal VERNER
jím raději nohama pevně na
a okamžitě mě okouzlila
stva. Vedle hlavních
zemi, napadá mne při této
zdejší atmosféra podobná té, ve které jsem povinností, kterými jsou zajistit hladký utopické představě řada oblastí, ve ktevyrůstal. V obecních aktivitách nejsem chod a rozvoj obce, je neméně důležitou rých naší obci peníze chybí. Velkou inúplným nováčkem. Kromě aktivní účasti rolí starosty stmelovat obyvatele. Dob- vestici by představovalo odkanalizování
na obecních kulturních a společenských rý starosta umí všem lidem naslouchat obce, rekonstrukce často dosti zanedbaakcích jsem v minulém volebním období a vést obec podle jejich, nikoliv svých ných místních komunikací a prostranství
působil jako člen finančního výboru.
vlastních představ.
Pokračování na str. 2
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nebo prvky zvyšující bezpečnost chodců
jako chodníky, přechody apod. Nemalou investici by si zasloužila i místní sportoviště,
dětská hřiště, místa pro setkávání spoluobčanů nebo sbor dobrovolných hasičů. Jistě
by se našli nápady nejen za 100, ale i 200
nebo více miliónů. Pořád bychom ale byli
v říši snů. Úkolem vedení obce je v relacích
reálného rozpočtu nastavit priority mezi
těmito sny a posouvat naši obec k lepšímu.
Potřebují Zákolany něco víc než peníze?
Lucie: Souhlasím s rčením, že peníze nejsou vše. Nechtěla bych žít v krásné opravené vesnici, kde se lidé ani nepozdraví. Mezilidské vztahy - ohleduplnost, tolerance
a vzájemná pomoc jsou pro mě mnohem důležitější. A dobrá vůle – té není nikdy dost.
Michal: Netroufám si říci, že Zákolany potřebují něco více než peníze. Peníze
považuji za nedílnou součást a podmínku
realizace téměř každé potřeby, kterou obec
má. Otázku bych tedy spíše formuloval „Co
potřebují Zákolany k využití peněz, které
mají k dispozici? Z reakcí v mém okolí se
domnívám, že Zákolany potřebují zejména
vedení obce, které bude naslouchat svým
občanům a bude brát v potaz jejich názory. Tím mám na mysli názory nejen aktivní
hrstky občanů, ale názory všech.

Michal: Velká část obyvatel žije nebo
nově přichází do naší obci proto, že je
pro ně jakousi oázou klidu kam se mohou
v dnešní uspěchané době vracet k načerpání nových sil. Proto bychom si měli naši
přírodu a památky spíše chránit a nesnažit
se za každou cenu lákat pozornost turistů.
To ale neznamená, že bychom měli proti
návštěvníkům naší obce nějak aktivně bojovat nebo jim dávat najevo, že tu nejsou
vítáni. Větší množství návštěvníků do naší
obce přivádí nejen příroda a památky, ale
kulturní a společenské akce, které se v jejich kulisách pořádají. Citlivým výběrem
akcí, s důrazem zejména na ty, které do
malých obcí tradičně patří a stmelují místní obyvatele, lze najít rovnováhu mezi
otevřeností naší obce a zachováním jejího
charakteru.

Lucie: Jak již bylo řečeno, z hlediska
infrastruktury je to kanalizace – jak odpadních, tak dešťových vod. Velmi nám ale
chybí prostory pro společná mezigenerační
setkávání. Klubovna na obecním úřadu je
zcela vytížená a my bychom chtěli vytvořit
místo, kde by lidé mohli i během dne trávit společný čas. Budujeme systém sociální
pomoci, komunitních nákupů, zpracování
lokálních surovin a prostory pro tyto aktivity nám velmi chybí.
Michal: Největším problémem Zákolan
je bezesporu chybějící koncepční řešení
zpracování odpadních vod. Jako druhou
prioritu pak vidím podporu současného vedení školy v udržení nastaveného trendu.

Co se za poslední 4 roky nejvíc povedlo?
A co se vůbec nepovedlo?
Lucie: Velkou radost mám z rekonstrukce školy. Máme nyní více prostor pro
děti a jejich mimoškolní aktivity, moderní
kuchyni a jídelnu, ale i zázemí pro učitele.
Radost mi dělá Dětský klub a Buďánek,
díky kterým je centrum vesnice plné dětí,
což mě naplňuje optimismem. Díky dotacím se podařilo vytvořit řadu pracovních
míst a zajistit tak zaměstnání dnes již několika desítkám lidí. Velkou naději vkládám do rozvoje sociálních služeb, které
má na starost nová kolegyně Tereza. Myslím, že se povedl projekt kavárny s poštou
a asi bych mohla vyjmenovat i další úspěšné projekty. Nejvíce mě ale těší, že se do
života v obci zapojuje stále více lidí. Někdo
chodí pravidelně na brigády, někdo dává
přednost pořádání kulturních akcí či plesů,
jiný raději sportuje… Všechny nás ale spojuje přání žít ve vesnici, kde se něco děje
a kde si máme spolu co říct.
A co se nepovedlo? Mnoho věcí je
před námi – cyklostezka, rekonstrukce
sýpky, kanalizace… Snažíme se nepropásnout žádnou dotační příležitost, ale
samozřejmě obcí je mnoho a někdy se na
nás nedostane.

Zákolany nejsou jen lidé, ale taky příroda
a památky. Je potřeba je spíš víc vytěžit
a získat peníze nebo spíš víc zakonzervovat
a chránit?
Lucie: Určitě chránit, ale nepoužila bych
slovo zakonzervovat. V posledních letech
jsme opravili pomníčky, křížky, kapličky,
v srpnu jsme získali dotaci na Hrobnický
dům na Budči. Z hlediska kulturního dědictví máme v Zákolanech obrovské bohatství, o které zdárně pečujeme. Na území
Zákolan se podařilo vyhlásit přírodní park,
což samo o sobě znamená přísnou a sledovanou ochranu. Zároveň ale chceme v Zákolanech žít a ne se cítit jako ve skanzenu,
na který se jezdí dívat turisté.

Michal: Jednoznačným úspěchem je
provedená rekonstrukce základní školy.
Velmi si cením toho, že se v naší obci daří
vracet děti zpátky ke sportu a přilákat je
k aktivní účasti na sportovních a kulturních akcích. Jsem rád, že se nám podařilo
důstojně oslavit 100 let od založení republiky a připomenout tak nejen sobě, ale i našim dětem, kdo vlastně jsme. Jako úspěch
vidím i pořízení Sýpky na Trněném Újezdu
nebo vybudování čistírny odpadních vod
na Obecním úřadu, které považuji za dobrý příklad v řešení zpracování odpadních
vod. Za viditelný neúspěch považuji stále
nedořešenou situaci s odpadními vodami
v celé obci.

Co pálí Zákolany v této době nejvíc?

Čím vás dokáží zákolanští nejvíc vytočit?
Lucie: Upřímně nemám ráda, když někdo používá označení „náplava“. Nechápu,
proč by člověk, který se do Zákolan nastěhoval před pár lety, měl být méně hodnotným obyvatelem, než ten, kdo se zde narodil. Naopak znám řadu lidí, kteří se cítí
zákolanskými patrioty, snaží se pomáhat a
to bez ohledu, jak dlouho zde mají trvalý
pobyt.
Michal: Díky mé povaze je použité slůvko „vytočit“ trochu přehnané, a proto by
byla má odpověď „ničím“. Pokud bych měl
říci, co mi vadí nebo mě občas rmoutí, je
to tiché stěžování si u piva na cokoliv, co je
trápí. Myslím, že aktivní zapojení do dění
v obci by mělo být samozřejmostí pro každého z nás.
Co uděláme s tím suchem? Přemýšlíte o tom?
Lucie: Přemýšlím nejen o suchu, ale
obecně o všem, co souvisí s naší budoucností. Ráda bych, aby se Zákolany staly
vzorem v péči o krajinu a prostředí kolem
nás a myslím, že se nám to daří. Jedná se
o řadu souvisejících problémů a je potřeba součinnost všech a na všech úrovních.
Jednáme s krajem, se zemědělci, sledujeme nejnovější trendy a poznatky a setkáváme se s odborníky. Ale je to i věc každého z nás, a v tomto směru si myslím, že
zákolanští mají oči otevřené.
Michal: Při sledování zpráv z celého
světa nejde o extrémech počasí nepřemýšlet. K vyrovnání dopadů sucha v posledních letech bychom měli činit aktivní
kroky k vedoucí k zadržování co možná
největšího množství vody v krajině. Platný
územní plán počítá s opatřeními spočívajících ve vybudováním několika rybníčků
na obecních pozemcích a vedení obce by
mělo v následujících letech přistoupit k jejich postupné realizaci. Otázka zadržování vody v krajině by měla být zohledněna
i při řešení neutěšeného stavu zpracování
odpadních vod. Podpora domácích nebo
sdružených čistíren je pak další z možností, jak vodu v krajině zadržet. Obec musí
vytěžit maximum ze štědrých dotací MŽP
a MMR, a to nejen v projektech realizovaných přímo obcí, ale i v pomoci občanům
v získání dotací určených pro domácnosti.

kariéra, peníze apod. beru spíše jako prostředky k dosažení tohoto cíle, jakkoliv to
bez nich nejde.
Umíte odpočívat? Jak?
Lucie: No, to je trochu můj problém –
odpočívat neumím, i když mě to můj manžel stále učí… Myslím ale, že si organismus
sám řekne, kdy má dost, jen doufám, že to
nebude můj poslední den v životě!
Michal: Ano, a proto žiji v naší obci.
Odpočinkem je pro mne totiž už jen návrat
domů. Velkým odpočinkem, ač to rodičům
malých dětí může znít pošetile, je pro mne
čas strávený s rodinou a v neposlední řadě
také s přáteli. Můj odpočinek je tedy veskrze aktivní. Nedávno jsem ale četl krásnou
knihu s výmluvným názvem „Umění zahálky, aneb rozkoš z nicnedělání“, která mi
ukázala dnešní uspěchanou dobu i z úhlů,
ze kterých jsem se na ni dříve nedíval. Rád
se občas věnuji i tomuto umění, třebaže
jen na pár minut.
Jak vidíte Zákolany za 20 let? V jaké podobě
byste je chtěli předat vnoučatům?
Lucie: Jsem rozený optimista, takže vůbec nepochybuji o tom, že za dvacet a více
let zde budou žít naše děti a vnuci spokojeným životem. Vesnice bude opravená,
všude plno zeleně a zpěv ptáků, budeme
jíst zeleninu z našich zahrádek, koupat se
v čistých potocích, nebudeme mít stresy
a deprese... Prostě ráj na zemi!
Michal: Zákolany vidím jako klidnou
obec, která si zachovává svojí poklidnou
venkovskou atmosféru.

1. PhDr. Lucie

WITTLICHOVÁ , 52 let, starostka, Trněný Újezd
Jan KOLENČÍK , 44 let, podnikatel, Trněný Újezd
3. Ing. Vladimír DOBEŠ MSc., 56 let, poradce OSN, Kováry
4. Ing. Michal NOSEK , 55 let, gen. ředitel Plastika a.s., Kováry
5. Zuzana KOČÍŘOVÁ , 29 let, koordinátorka klubu, Zákolany
6. Ondřej KLOUČEK , 48 let, graﬁk, Zákolany
7. Ing. Eduard REJFÍŘ , 68 let, ředitel ﬁrmy, Kováry
8. Pavel CHALOUPKA , 39 let, podnikatel, Zákolany
9. prof. RNDr. Jan ŽĎÁREK DrSc., 80 let, vědec, Zákolany

Lucie: V říjnu se narodí dceři Theodoře
druhý syn - moc si přeji, abych měla na vnuky čas a zažila s nimi hodně legrace. Aby na
mě vzpomínali jako já na své babičky!
Michal: Za svůj životní cíl považuji jednoznačně vychování mých dětí tak, abych
na ně mohl být hrdý, aby byly pro společnost co největším přínosem, aby měly úctu
ke svým předkům a tradičním hodnotám
a aby ve stejné cestě pokračovaly i ony.
Ostatní aspekty života jako je vzdělání,

1. Mgr. Ing. Michal

VERNER, 33 let, vedoucí IT, Trněný Újezd
2. Bc. Petr BLÁHA , 43 let, živnostník, Trněný Újezd
3. Jakub NOSEK , 34 let, soukromý zemědělec, Trněný Újezd
4. Jiří ŠUP, 57 let, technický mistr, Trněný Újezd
5. MUDr. Petr NEKVINDA , 47 let, lékař, Trněný Újezd
6. Mgr. Martin HIML , 46 let, ﬁnanční analytik, OSVČ, Zákolany
7. Ing. Jiří MAIRICH , 70 let, ekonom, OSVČ, Trněný Újezd
8. Miluše HOLAKOVSKÁ , 63 let, technik stavby, Trněný Újezd
9. Josef MÍKA , 56 let, řidič OSVČ, Zákolany

Kultura - osvěta
10 000,00 Kč

Budečské slavnosti
DOKINO

5 000,00 Kč

DOKINO

4 000,00 Kč
10 000,00 Kč

Škola pod Staroslavnou Budčí

2 500,00 Kč

15 936 000,00 Kč

Dětské hřiště

290 734,00 Kč

Ensamble Terrible

7 000,00 Kč

ČOV

330 818,00 Kč

Hry bez hranic

8 000,00 Kč

Odvodnění kaple sv. Izidora

331 426,00 Kč

Zákolanské koncertní léto

Celkem

18 141 933,00 Kč

celkem
32,354 mil. Kč

8 000,00 Kč
11 410,00 Kč

Dětský den
Včelí boží muka
Celkem

Děti v akci

2 205 296,00 Kč

Chceme práci

1 877 900,00 Kč

Děti v akci II.

3 643 740,80 Kč

Pomáháme si!

1 465 625,00 Kč

Technické služby

2 946 000,00 Kč
Celkem

12 138 561,80 Kč

45 000,00 Kč
113 910,00 Kč

Hasiči
25 000,00 Kč

130. výročí hasiči

Lidé, zaměstnanost

Děti v akci se v Zákolanech potkávaly i o prázdninách. Pří- Mateřské centrum Buďánek po prázdninách opět otevřelo Včelí boží muka se ve spolupráci s prof. Janem Ždárkem, paní
městské tábory probíhaly i v potoce.
svou náruč maminkám a jejich capartům. Po Míše Knězové učitelkou Pavlou Pazderovou Merlinovou a dětmi z klubu připřevzala kormidlo Lucie Vodrážková z Trněného Újezdu.
pravují na slavnostní požehnání, které proběhne 27. září.

ZA TRADIČNÍ HODNOTY

3 000,00 Kč

931 260,00 Kč

Šárka Třísková, ředitelka školy

2.

Dětský klub

Hrobnický dům

měřena mimo jiné na individuální podporu
žáků. Žáci základní i mateřské školy budou
mít možnost prostřednictvím spoluúčasti umělce ve výuce využít nových přístupů
k probírané látce. Program je realizován na
základních školách v rámci celé České republiky. Celkově je do projektu zapojeno 15 škol.
Cílem projektu je rozvíjení klíčových kompetencí, funkční gramotnosti, motivování
žáků k učení, zlepšení sociálního klimatu ve
třídě a rovněž podpora žáků ze sociálně znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí. Žáci budou pracovat se známým divadelníkem a výtvarníkem Tomášem Žižkou,
dlouholetým pedagogem pražské DAMU.

NEZÁVISLÍ

Dětský den

314 695,00 Kč

cukroví). V pátek 21. září 2018 navštívili žáci
naší školy program „Kladenské století“. Pro
děti byla připravena historická stezka po Kladně s plněním úkolů. Společně jsme zavítali
také na prvorepublikové trhy na náměstí Starosty Pavla v Kladně a doprovodný program.
Naše škola se v tomto školním roce zapojí
do nového projektu – Kreativního partnerství pro inkluzivní školu, který realizuje Společnost pro kreativitu ve vzdělávání. Koncept
projektu je zastřešen britským programem
The Creative Partnership, který nastavuje
systém spolupráce mezi umělci a pedagogy
ve výuce. Z této spolupráce vzniká přímo ve
vyučovacích hodinách výuka s využitím kreativních metod a umění. Tato výuka je za-

KANDIDÁTI DO ZASTUPITELSTVA

Stavby, rekonstrukce

Fasáda OU

Školní družinu navštěvuje 30 dětí. Po rodičovské dovolené se nám na pozici vychovatelky ve školní družině vrátila paní Michaela
Knězová.
Pro děti je v tomto školním roce zajištěn
plavecký výcvik v plavecké škole Vltavánek
v Kralupech nad Vltavou.
V rámci oslav 100 let Československé republiky se naše škola zúčastnila dvou akcí,
které připravilo Statutární město Kladno.
V pátek 14. září jsme se vydali na „Cestu za
TGM“. Děti čekala zážitková cesta vlakem
na Lány (návštěva Masarykova salónku na
nádraží na Stochově, položení květiny u hrobu TGM, návštěva Muzea T. G. Masaryka
s oživlou expozicí a ochutnávka Masarykova

Ptal se Ondřej Klouček

Zápotocký - beseda

7 000,00 Kč

Ve školním roce 2018/2019 je naše škola organizována do 4 tříd (1. a 4. třída jsou
z organizačních důvodů spojené). V první
třídě máme 5 dětí pod vedením Mgr. Hany
Hlinkové, ve druhé 12 s třídní učitelkou Mgr.
Šárkou Třískovou, ve třetí 8 s paní třídní učitelkou Katarinou Brunegrafovou, ve čtvrté
12 a v páté třídě 18 žáků s panem učitelem
Adamem Janouškem, paní asistentkou Karlou Habartovou a Štěpánkou Majrichovou.
30 žáků naší školy má povoleno individuální
vzdělávání.
V mateřské škole pod vedením paní Pavlíny Bekečové, Vratislavy Křivanové a paní
Asistentky Lenky Krejčové evidujeme 24 dětí
a jednoho chlapce v domácí formě vzdělávání.

Jaký je Váš osobní cíl v životě?

Čerpání dotací obcí Zákolany 2014-2018

K.S.Amerling - oprava hrobu

Z PRÁVIČKY Z VAŠÍ ŠKOL KY A ŠKOLY POD BUDČÍ

Hasiči - oprava auta

100 000,00 Kč

Dýchací přístroje pro JSDH Zákolany
Moderní informační a svolávací
zařízení

135 566,00 Kč

Celkem

25 000,00 Kč
285 566,00 Kč

Životní prostředí
Kompostéry pro občany Zákolan,
Otvovic a Kolče

1 674 606,00 Kč

Zprávy z Klubu
Začátek nového školního roku pro klub znamenal pokračování projektu
s názvem Děti v akci II. Díky nové dotaci, kterou jsme získali z Operačního
programu Zaměstnanost, můžeme dětský klub provozovat další tři roky.
V září děti v klubu přivítal trochu proměněný tým vedoucích.
V letošním školním roce se budete v klubu potkávat s těmito akčními ženami:
Renátou Boumovou, Kačkou Kořínkovou, Kájou Habartovou a Zuzou Kočířovou.
Stejně jako v minulých letech nás naleznete v klubovně v budově Obecního
úřadu Zákolany každý všední den v době od 13.00 do 18.00 hod. V ranních
hodinách, tedy 6.00 – 8.00 hod., zajišťujeme ranní družinu pro ZŠ Zákolany
a v létě nás opět čekají čtyři turnusy velmi oblíbených příměstských táborů.
Klubové služby jsou rodičům díky dotaci poskytovány zdarma, je však nutné
řádně vyplňovat a odevzdávat dokumenty potřebné pro plnění dotace.
Pokud byste si o našem projektu chtěli podrobněji přečíst, můžete si ho na
webu najít pod registračním číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007908.
A co nás letos všechno čeká? Budeme se snažit rozšiřovat a zkvalitňovat jak
aktivity a služby pro děti, tak i prostor, ve kterém tyto aktivity probíhají.
Proto bychom rádi klubovnu rozšířili o odpočinkovou a herní místnost.
Již brzy začneme s pracemi.
Také se budeme s našimi výrobky objevovat na Zákolanských Špacírech, vařit
Zákolanské polívky a pořádat workshopy pro děti i rodiče. Budeme moc vděční,
když nás na těchto akcích podpoříte svou účastí! První takovou příležitost
budete mít na letošních Svatováclavských slavnostech na Budči, kde se bude
podávat Zákolanská polívka, se kterou budou pomáhat klubové děti. Také si zde
můžete ochutnat domácí nudle do polévky, které s dětmi v klubu již vyrábíme.
Těšíme se na další tři roky spolupráce a děkujeme Vám, že k nám děti posíláte!
Za všechny „Klubáky“
Vás zdraví Zuzana Kočířová

Pro srovnání: příjmy obce Zákolany z rozpočtového určení daní za uvedené období činily 23.622.013,- Kč a příjmy z daně nemovitostí 3.303.6014,- Kč. Z dotačních zdrojů tak obec získala více než z příjmů garantovaných státem. Jinými slovy: DOTACE UMÍME.
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