Z O BEC NÍ H O Ú ŘA D U
PARKOVÁNÍ NEBO CHODNÍKY?

POMNÍK OBĚTEM VLAKOVÉHO NEŠTĚSTÍ

ZÁKOLANY MAJÍ BASU

Problém s parkováním osobních automobilů není již
zdaleka jenom problémem velkých měst. Zatímco před pár
desítkami let bylo auto luxusní záležitostí a na nový vůz
byly vypisovány pořadníky, dnes se stal vůz nezbytnou
součástí téměř každé domácnosti.
Ještě v roce 1989 připadalo jedno auto na 4,29 obyvatele. Nyní je to již 1,8 a není tedy divu, že máme aut plné
ulice a veřejná prostranství. Ve městech se snaží parkování
řešit poplatky a zónami pro rezidenty, na obci je však tento
systém téměř nemožný.
Nezbývá tedy, než apelovat na majitele vozů, aby si parkovací stání budovali na vlastních pozemcích. U nových
rodinných domů je to již samozřejmost, bez níž by nešlo
ani nezískat stavební povolení. Horší je to u starších nemovitostí, především řadových domů podél silnic a obzvlášť
komplikovanou mají situaci obyvatelé domů bytových.
V Zákolanech se s problémem zaparkovaných aut potýkáme především v samotném centru, ale život chodcům
komplikují stále více i zaparkovaná auta podél silnic na
místních komunikacích. A to bohužel i tam, kde majitelé
domů mají možnost zaparkovat na svých dvorcích či zahradách.
Řada obyvatel apeluje na zastupitele, aby bezpečnosti chodců a stavbě chodníků věnovali větší pozornost.
Jak výstavba cyklostezek, tak chodníků je však poměrně
komplikovaná, a to nejen vzhledem k nemalým finančním
nákladům, které obec bez získání dotace vůbec nemůže
vynaložit. Problém je již samotná příprava projektu, která
vyžaduje součinnost sousedů a zúčastněných orgánů, jako
jsou České dráhy, Povodí Vltavy, Správa silnic a samozřejmě Odbor dopravy a Policie ČR. Dosáhnout shody či alespoň kompromisu je někdy téměř nemožné. Protichůdné
zájmy a často i těžko pochopitelné sobectví jednotlivců
pak brání architektům, aby se nevzhledné plochy proměnily v bezpečná a příjemná prostranství. A jen velmi těžko
se tak naplňuje krédo předního českého architekta Jakuba
Ciglera: „Na prvním místě je chodec, potom cyklista, dále
strom a nakonec auto a náklaďák!“
Přesto ale něco dělat lze a do budoucna bude nutné se
k tomuto problému postavit čelem, aby se ze Zákolan nestalo jedno velké parkoviště.

Po 56ti letech jsme splatili dluh obětem vlakového
neštěstí, při němž zahynulo čtrnáct cestujících, kteří
pocházeli ze Zákolan a okolních měst a obcí. Ve středu
10. června jsme v upomínku této tragédie odhalili v místě neštěstí pomník, jehož autorem je Martin Frind, vnuk
jedné z obětí. Pietní akt, který se konal za účasti pozůstalých, pamětníků a představitelů Kladna, Kralup a Otvovic
zahájily hudebním vystoupením děti ze zákolanské základní školy a zakončen byl přednáškou prof. Milana Hlavačky
o historii železniční dopravy v Čechách.

Zákolanské pěvecké a hudební sdružení je od pátku 19.
června bohatší o jeden kontrabas. Doufáme, že se Ondra
Klouček ujme své nové role s odvahou, a že si ho spolu
s ostatními muzikanty brzy poslechnete.

budeské

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

Od 1. srpna vystřídá Veroniku Kaňkovou v roli sociální
a komunitní pracovnice Vratislava Křivanová. Vráťu nemusíme většině z vás představovat. Žije v Kovárech a vychovala několik generací dětí v mateřské školce. Služební
telefon zůstává stejný, stejně tak, jako služby poskytované
seniorům. Na spolupráci s ní se velmi těšíme!

HŘBITOV NA BUDČI
O hrobová místa na Budči je stále větší zájem a není
divu. Vezmeme-li v úvahu, že je budečská rotunda sv. Petra
a Pavla nejstarší stojící stavbou v Čechách, má náš hřbitov
podobný význam jako například vyšehradský Slavín. A kdo
by nechtěl spočinout na tak skvělém místě?
Bohužel se nám však místa postupně nedostává. Prázdné hroby se zaplňují a staré zatím rušit nechceme. A už vůbec ne ty, které mají krásné historické pomníky. Prosíme
však majitele či nájemce, aby se ke svým hrobovým místům hlásili a o pomníky pečovali. Zároveň nesmíme zapomínat, že hřbitovní architektura podléhá jistým pravidlům
a před stavbou pomníku je třeba jeho podobu konzultovat
s vedením obce, resp. pracovníky památkové péče.

STAŘENKY
Prvním koncertem letos opožděného Zákolanského
koncertního léta byla kapela Stařenky. Bývalé Schovanky
vystoupily v Restauraci U Libuše a ani deštivé počasí nám
nebránilo, abychom si užili písničky ve stylu bluegrass
a country. A nechyběly ani písničky ze Semaforu.

Polka-punková kapela ŠOULET roztančila 12. června zahradu U Libuše a symbolicky tak odemkla léto po dlouhé kulturní pauze, způsobené konzumací nedovařených netopýrů v Číně.

MALÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
NA TRNĚNÉM ÚJEZDU
Čtyři kříže rodiny Richterových patří mezi ty, které již nemají
majitele. Na náklady obce budou v letošním roce usazeny, aby
nehrozilo jejich úplné zřícení.

Přestože se náš tradiční volejbalový turnaj nekonal
v původním termínu (plánujeme ho 21. – 22. září), volejbalistů stále přibývá. V pátek 22. června své síly změřily
týmy Zákolan a Trněného Újezdu.

MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN

TĚŠTE SE!

Oprava Hrobnického domku na Budči, která proběhla
v minulém roce, se odborné porotě jevila natolik zdařilá,
že ji zařadila mezi 118 nejlepších projektů z celé republiky.
Zákolany se tak staly součástí putovní výstavy „Má vlast
cestami proměn“, která přináší svědectví o proměnách zanedbaných míst v místa upravená a užitečná. Vernisáž proběhla v sobotu 22. června na pražském Vyšehradě, k vidění
bude v průběhu října v Roztokách u Prahy nebo v Berouně.
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U LIBUŠE 19:00 KONCERT „CLARINET FACTORY“
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KAPELA „PĚŠÁCI“
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Milí sousedé,
tohle číslo je převážně o vodě a já bych si
také rád přidal pár kapek. My sloupkaři
máme tu výhodu, že naše názory mohou
být zcela nevědecké.
Sleduji diskuse napříč světem o suchu
tuhle, o záplavách tamhle, o bláznícím
počasí, tajících ledovcích, tajfunech,
bouřích a tsunami, ale pořád jsem nějak
nezaznamenal určitý pohled. Pohled na
vodu jako na živou bytost, která má svou
vlastní inteligenci a pocity.
Je to už 16 let, co Masaru Emoto zveřejnil své první fotograﬁe vodních krystalů,
na kterých je vidět, jak voda reaguje na
naše slova díků, na hrozby či modlitby. Jak se přeskupují očím neviditelné
struktury uvnitř vody v závislosti na našem přístupu k ní.
Jsem opravdu přesvědčen, že voda prosypaná chlorem a stlačená v čerpadlech
může být „naštvaná“, když ji pustíme
z kohoutku do sklenice. Že když chcete
pít dobrý čaj, musíte si ji trochu udobřit. Nechat relaxovat na vzduchu, přidat
energii ohně, aby zase ožila. Tuším, že
i měsíční světlo jí dělá moc dobře.
Přeci i vy si s vodou povídáte, když nabíráte pramenitou vodu do dlaní nebo
hledíte na plynoucí řeku v podvečerním
slunci. Beze slov, někde uvnitř.
A tak mě už několikrát napadlo: Co když
celé to globální oteplování je jen proto,
že voda s námi už nechce být? A raději
se zdržuje tam nahoře v podobě vodních
par? Možná by stačilo trochu úcty a vděčnosti. Ale to platí asi nejen o vodě.
Krásné léto přeje
Ondřej Klouček

ROZHOVOR S RADOVANEM VÍTOU

O vodě a krajině
ING. VÍTA VYSTUDOVAL VYSOKOU ŠKOLU ZEMĚDĚLSKOU. V LETECH 1989 – 1995 ŽIL
S RODINOU VE STEHELČEVSI. OD ROKU 1996 JE VEDOUCÍM ODBORU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA KLADNA. V RÁMCI PLATNÉ LEGISLATIVY OŽP KLADNO
VYKONÁVÁ SPRÁVU V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TAKÉ V ZÁKOLANECH.

Pan Víta jezdí k nám do Zákolan poměrně často, mimo jiné na vyžádané konzultace komise pro životní prostředí naší
obce. Jeho odborná erudice stojí např.
za úspěšnou údržbou lokalit jako jsou
Kovárské stráně, kde zajistil botanický
výzkum tohoto unikátního místa nebo
například i budky pro sovy. Jeho radami
se ale obec snaží řídit při péči o všechny
přírodní pozemky. A naší krajině, její
kráse, rozmanitosti a odolnosti to podle
všeho prospívá.

jina, je jiná než ty ostatní. Je teplejší,
zasahuje sem už vliv Vltavy. Sídla jsou
soustředěna do výrazných potočních
údolí zařízlých do okolní bezlesé paroviny. Sem jezdil malovat Julius Mařák se
svými žáky a my teď na jejich obrazech
můžeme vidět, jak tato krajina vypadala
před nějakými sto třiceti lety. Není moc
železničních tratí ve Středních Čechách,
které by vedly tak krásným územím.

Když se řekne Budečsko, co Vás napadne?
Jel jsem minulý týden vlakem přes
Zákolany a uvědomil jsem si znovu krásu
staré sídelní oblasti Budečska. Více než
6 tisíc let tu hospodaří lidé - ve Sládečkově muzeu na Kladně si k tomu můžete
prohlédnout sled nálezů z různých kultur
z Budče a jejího okolí. Ve druhém dílu
sborníku Budeč 1100 let bylo pěkně vidět, jak jsou tu některé krásné a důležité
součásti krajiny zachované po velmi dlouhou dobu. Takhle blízko Prahy je to unikát a z toho všeho vyplývá zodpovědnost
za zachování hodnot krajiny Budečska.
Náš region se skládá z mnoha významných částí a zahrnuje například
Křivoklátské lesy, okraj Džbánu, údolí
Kačáku nebo komplex lesů v okolí Kladna a Libušína.
Budečsko je ale zcela mimořádná kra-

a přeložka silnice II/101 u Buštěhradu),
které se již připravují, mají být realizovány ve variantách, které kdysi vycházely
právě ze záměru přemostění Okořského údolí u Budče. Co si o této hrozbě pro
zdejší krajinu myslíte Vy?
Historicky i přírodně unikátnímu
území v okolí Budče by se měly velké liniové stavby rozhodně vyhnout. V územním plánování jsem toho zažil dost na to,
abych doporučil aktivní účast ve všech
územně plánovacích procesech, které se
vašeho území dotýkají. Důležité je sledovat například Zásady územního rozvoje
Středočeského kraje. Územní plánovací
dokumenty jsou zásadní věcí na všech
úrovních – na té celostátní, krajské
a v neposlední řadě pak na vaší obecní
úrovni. Změny umožňující potencionálně výrazně negativní zásah do krajiny se
do územního plánu často dostanou bez
větší publicity. Jak se jednou udělá tento průlom a změní se možnost využití
území, je to pak zpravidla už jen otázka
technického řešení konkrétního projektu. Vaše obec však má z mého pohledu
velmi dobrý a vyvážený územní plán.
Co je podle Vašeho názoru v naší krajině
nejcennější?

Tato krajina byla asi nejvíce ohrožena
záměrem přemostění údolí u Budče téměř
kilometr dlouhým mostním tělesem, které tu podle územního plánování krajského úřadu z rok 2002 navíc mělo překonávat výškový rozdíl obou hran údolí 70m.
Tento záměr se kdysi podařilo i díky Vašemu přispění odvrátit, ale dvě dopravní
stavby (přeložka silnice II/240 u Turska

Z pohledu přírody a krajiny je důležitá celková struktura krajiny – otevřená
stanoviště jako jsou Kovárské stráně,
o které se příkladně staráte, která se střídají s lesními porosty, síť cest, ale třeba
i dochované pozvolné přechody obce do
krajiny, které už hodně mizí. Velice hodnotné jsou také zachované lužní porosty
u potoků. Třeba tlející dřevo rozpadajících se stromů v údolní nivě může někomu přijít jako přílišná divočina a rákosiny jako území k ničemu, ale přesně
takovéto prvky jsou velice důležité nejen
Pokračování na str. 2
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dokončení ze str. 1

pro biodiverzitu, ale i pro malý vodní oběh
v krajině. Problémem jsou na druhé straně velké nepřerušované lány zemědělské
krajiny na parovině, která se rozkládá mezi
údolím Zákolanského potoka a kaňonem
řeky Vltavy – tam cokoli se podaří zlepšit,
bude dobré. Od protierozních opatření,
včetně dosadeb zeleně, po zmenšení zemědělských půdních bloků a střídání plodin.

dřív více stromů a zeleně, o otevřené krajině
nemluvě. Při dešti je škoda každé zbytečně
odvedené vody, je možné využít každé místo, které se dá zavlažovat dešťovou vodou
– to platí jak pro krajinu, tak pro zahradu.
V PŘÍPADĚ, ŽE NĚKDO ZAZNAMENÁ

PROBLÉM NA ZÁKOLANSKÉM POTOCE,
AŤ VOLÁ NÁSLEDUJÍCÍ ČÍSLA:
HASIČI – 150
NEBO NAŠI DOBROVOLNÍ HASIČI NA ČÍSLECH
728 729 040, 724 225 233
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KLADNO
312 604 371, 602 662 882
ORP ČERNOŠICE – 724 005 981, 221 982 386
(ORP = obec s rozšířenou působností)

Když by každý začal u sebe a začal pitnou
vodou maximálně šetřit a spotřeba pitné
vody by významně klesla, třeba i o polovinu, jak se to projeví na stavu českých řek
a potoků? Jaká je souvislost mezi pitnou
vodou a přírodní vodou? Má smysl na sobě
šetřit proto, že je méně vody?
Na začátku července tomu bude už rok, kdy
nám vyschl Zákolanský potok, z koryta byla
kamenitá cesta, v našem případě navíc plná
nejen uhynulých ryb, ale i chráněných raků.
O záchranné akci jsme už psali v podzimních Budečských rozhledech. Tuto místní
katastrofu objevili naši hasiči, kteří hned
začali se záchranou raků. Vy jste se podílel
na zajištění prvních nápravných opatření,
která následně vrátila vodu zpět do potoka,
i když Vás tato událost zastihla kdesi daleko na konci svátečního dne na svatbě. Můžete našim čtenářům říci, jaká preventivní
opatření byla přijata a co dělat v případě, že
by někdo zpozoroval příliš nízkou hladinu
vody v potoce nebo například uhynulé raky?
O blížící se povodni se dnes už díky systému
varování dozvíme s předstihem, ale vyschlý
potok nás zastihl nepřipravené.
Koordinaci ochrany Zákolanského potoka má vzhledem k chráněnému území Natura 2000 na starosti Krajský úřad Středočeského kraje, který dělá především osvětovou
činnost. Na základě našeho podnětu například plánuje setkání s rybáři, kteří hospodaří na rybnících na Zákolanském potoce.
Obce proti proudu zakázaly díky iniciativě
Lichocevse odběr povrchové vody z potoka na svých katastrech. Obec s rozšířenou
působností (ORP) Černošice řeší provozní
řády rybníků na Zákolanském potoce, a to
jak jejich znění, tak i naplňování. Povodí Vltavy připravuje studii průtokových poměrů Zákolanského potoka, ze které vzejdou
návrhy konkrétních opatření v terénu. Tato
studie už bude řešit nejen ochranu před povodněmi, ale i před suchem. To by mohlo
vést mj. k vytvoření systému automatického varování při nízkém průtoku. Stávající
informační systém Povodí Vltavy je stavěn
pouze na velkou vodu, při jeho návrhu se
s problémem sucha nepočítalo. Záplavovou vlnu při povodni v roce 2013 způsobil
stomilimetrový přívalový déšť, který spadl
do krajiny u Dolan. Povodí Zákolanského
potoka zahrnuje oblast s velkým poměrem
zemědělské půdy a otázka není, zda přijde
nějaká větší povodeň, ale pouze kdy a jak
na ni budeme připraveni. Stejně jako je to
výhledově se suchem.
Otázku jak reagovat na rostoucí sucho při
současně narůstající hrozbě povodní teď
hodně řešíme na komisi pro životní prostředí i v zastupitelstvu. Jaká opatření byste
v této oblasti doporučil naší obci?
Sčítá se vliv klimatických změn a rozvrat energetických procesů v krajině. Nejvýznamnější je vliv zastavěných a zemědělských ploch. Když se dělají termovizní
snímky, je vidět, jak tyto plochy masivně
odrážejí teplo. I zastavěné plochy se dají
ozelenit, ale zásadní je stav zemědělské
krajiny a půdy. V minulosti například byly
zemědělské plochy protkány zelení a byly
méně vysušené, tepelný odraz byl výrazně
menší. Jako první opatření se tedy nabízí
práce s půdou a se zelení. I zahrady měly
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K radikálnímu snížení spotřeby pitné
vody došlo už v devadesátých letech. V případě Kladenska by se nižší odběr vody na
našich potocích neprojevil, protože bereme
podzemní vodu od Mělníka. Díky šetření
ale zůstane více vody v podzemí a to teď
bude velice významné, protože podzemní
vody ubývají příliš rychle, nestačí se doplňovat. Kladno se snaží mít víc zdrojů pitné
vody, ty hlavní jsou v oblasti Řepínský důl
a Mělnická Vrutice, záložním zdrojem je
pak voda z Klíčavy. Obnovuje se strategická infrastruktura pro napojení na Želivku.
Problém je s vodními zdroji povrchových
vod, jako je například potok Klíčava, který
má dnes výrazně snížený průtok vody. Ve
vysušené krajině odtéká do potoků voda
z čističek odpadních vod a ty se někdy mohou stát důležitým zdrojem vody pro malé
potůčky. Například odtok vod přes čistírnu
odpadních vod pod Braškovem je dnes zásadní pro naplnění nového rybníka u Kyšic.

Tím se od pitné vody dostáváme k vodě
odpadní, která nás hodně zajímá. Obec si
podle plánů nalinkovaných státem a jím
nabízených dotací naprojektovala centrální čistírnu odpadních vod původně určenou
i pro Koleč a dokonce i pro Blevice. Z tohoto projektu ale kvůli změně státní dotační
politiky sešlo a odpadní vody se zatím čistí
výhradně domovními čističkami. Obec toto
řešení podporuje jako jediné zatím reálné.
Jakou Vy vidíte perspektivu čištění odpadních vod v Zákolanech?
Vzhledem k velice negativním zkušenostem s domovními čistírnami odpadních
vod v některých obcích na Kladensku, kdy
tyto čistírny z důvodu nedostatečné údržby, ale částečně i nevhodné konstrukce
fungovaly velice špatně, doporučujeme výstavbu těchto čističek pouze u rozptýlené
zástavby, kde není centrální čištění možné. Zákolany jsou kombinací rozptýlené
a koncentrovanější zástavby a podle toho
bude asi jednou vypadat i nejefektivnější
řešení pro čištění odpadních vod. Centrum
obce bude zřejmě odkanalizováno do jedné
nebo několika větších decentralizovaných
čističek a v rozptýlené zástavbě vzniknou
domovní čistírny, které už budou doufejme modernější a nebudou tak náchylné
na kvalitu obsluhy. Takové čističky byly
prezentovány na poslední výstavě ForArch
a náš odbor se nebrání tomu se k tématu
decentralizovaných čistíren vrátit.
Děkuji Vám za rozhovor, Vladimír Dobeš

Na sucho v pláštěnce
a holínkách
Studny v Zákolanech postupně ztrácejí vodu. Sucho ve Střední Evropě, České republice i u nás v obci bude podle dlouhodobých klimatických modelů přetrvávat
i v dalších dekádách a je pravděpodobné, že se bude i dále prohlubovat. Je symbolické, že tento článek o hospodaření s vodou vznikl v polovině června v „období dešťů“
po hrozivě vypadajícím jarním suchu. Menší intenzivní déšť právě udělal z cest nad
Kováry koryta potůčků a na silnici a podél ní naplavil kamínky a bahno. Ano, musíme si zvykat, že počasí “ztrácí rozum” a připravit se nejen na období sucha, ale i na
přívalové deště, které, místo, aby zalévaly, spíše vyplavují a cenou vodu promrhají
v závodu k moři. Dobrá zpráva je, že řada opatření, která pomáhají zadržet vodu
v krajině a jsou tedy prevencí sucha, zároveň přispívá i ke zmírňování povodní.

Z PRÁVIČKY Z VAŠÍ ŠKOL KY A ŠKOLY POD BUDČÍ
V průběhu „pandemických prázdnin“
se podařilo za finanční a organizační podpory Obecního úřadu Zákolany zvětšit
a zmodernizovat prostory v mateřské škole. Děti se nyní mohou těšit z krásné a světlé jídelny, nového nábytku v herně i funkčního pracovního koutu. V celé mateřské
škole proběhla také optimalizace osvětlení.

Naše obec již řadu takových opatření realizuje nebo plánuje, současná situace ale
vyžaduje společný koordinovaný přístup k lepšímu hospodaření s vodou. Komise
pro životní prostředí obce k tomu připravila koncepci, kterou začíná zastupitelstvo
postupně realizovat. Zde je několik námětů, jak můžeme k lepšímu hospodaření
s vodou přispět my všichni.
Nejprve je důležité chránit to, co už pro zadržování vody pro její místní koloběh
v rámci tzv. „malého vodního cyklu“, máme. A to jsou především nivy potoků a související zeleň, vrby, olše a další stromy, které jsou zároveň zdrojem života, který se
mj. projevuje zpěvem ptáků, ale i stínem v parném létě. Dalším logickým krokem
pak je výsadba nové zeleně na vhodných místech.
V době sucha jsme stále více vděčni za každou kapku vody, která k nám přiteče našimi potoky nebo se objeví v našich studánkách. Ty ale, podobně jako studny, dlouhodobě vysychají a mizí. Letos v květnu například ztratil vodu pramen v rokli za Kovárskými stráněmi, který byl ještě před nedávnem zdrojem vody pro malý potůček.
Všude, kde potřebujeme odvést vodu, včetně našich střech, můžeme najít možnosti
pro její využití u nás doma, přímo v naší obci a krajině, a ne pro její rychlé odvedení
do Vltavy. Obec uvažuje o tom, že by občanům, kteří by o to měli zájem, nabídla
společný nákup nádob na zachycování dešťové vody. Pokud byste o takovou nádobu
měli zájem, prosím, dejte nám vědět na obecní úřad.
Zasakováním, například pomocí zasakovací rýhy, zasakovacího průlehu nebo zasakovací šachty, přispíváme nejen k prevenci povodní, ale obnovujeme i spodní vodu
a podporujeme odpařování, čímž předcházíme suchu. Smysl má i budování zelených
střech, které také zadržují vodu a které lze jednoduše umístit třeba na rovné střeše
dřevníku nebo garáže. Není potřeba obávat se větší statické zátěže, extenzivním
zeleným střechám stačí i méně než jeden centimetr hlíny, aby porostly sukulenty
a mechem a plnily svoji vodojemnou funkci.
Zasakovat nebo odpařovat v dočišťovacím jezírku je dobré i vyčištěnou odpadní
vodu. V rozhovoru s Ing. Radovanem Vítou je více informací o možných variantách
odkanalizování obce tak, jak je teď diskutujeme.

Pokud vlastníte vhodný pozemek, zvažte vybudování malého rybníčku nebo tůně.
Na tyto projekty lze obdržet dotace a obec vám ráda pomůže s jejich získáním. Smysl mají i zasakovací průlehy, kam lze při dešti svést odtékající povrchovou vodu.
Obec v tomto smyslu prověří možnosti pro úpravy stávající dešťové kanalizace
v obci, ale uvítáme i vaše náměty v této oblasti.
Můžeme optimalizovat dokonce i sekání trávy. Z pohledu hospodaření s vodou je
lepší neposekaná než posekaná tráva, protože neposekaná tráva zadržuje více
vody. Je proto dobré zvážit, kde je opravdu potřeba trávu sekat, a tam, kde je to
možné, ji ponechat delší nebo ji sekat méně často. Tam, kde to ničemu nevadí, tak
má smysl i ochrana vybraných „zarostlých“ lokalit, samozřejmě při respektování
dalších hledisek jako je průchodnost krajiny, prevence šíření invazivních rostlin
nebo přijatelný vzhled.
V lese je hlavním opatřením udržování zdravých smíšených porostů, které se obnovují přirozeně a kde nejsou větší holiny. Pozitivní efekt pro zadržování vody má
i ponechávání nepotřebné dřevní hmoty (větví, kůry a štěpek) v lese. Vždy to lze
udělat tak, aby les zároveň zůstal pěkný a průchozí.
Vlastní zdroje vody, ideálně pitné, se do budoucna mohou ukázat jako „pramen nad
zlato“. Obec vytipovala tři kvalitní a slušně zavodněné studny v každé části obce.
Jedná se o studnu u Topůlku na Trněném Újezdě, u COOPu v Zákolanech a u kapličky v Kovárech. Obec bude mít plán distribuce a využití vody z obecních studen pro
případ výpadku v zásobování vodou. Zbývá otestovat kvalitu vody.
V rychle se měnícím světě se budeme moci opřít o dobré podmínky pro život v krajině pod Budčí. Pro život, který je napájen vodou, vodou z nebe, z lesů, luk a polí,
z našich střech i zahrad, studánek, potoků a studen. Dobré hospodaření s vodou
a radost ze života spolu podle všeho dnes souvisí víc než kdy dřív.
Vladimír Dobeš, Komise pro životní prostředí obce

Pro příští školní rok bylo netradiční formou zápisu s ohledem na mimořádná opatření zaevidováno 30 zájemců o místo v mateřské škole. Přijato bylo 9 dětí převážně ze
Zákolan, Kovár a Trněného Újezdu.
Do prvního ročníku pro školní rok
2020/2021 jsme obdrželi 32 přihlášek.
24 dětí nastupuje 1. 9. 2020 prezenčně,
zbylé jako domácí školáci, příp. mají povolen odklad zahájení školní docházky. Velmi
nás tento rostoucí zájem o naši školu těší.
V této souvislosti usilujeme o navýšení kapacity základní školy na 120 dětí a školní
družiny na 2 třídy (pro 60 dětí).

25. května 2020 jsme po „nucených
prázdninách“ ve škole s radostí přivítali
děti v mateřské i základní škole. Na všech
bylo patrné, že rádi vidí své spolužáky
i učitele.
S ohledem na důležitost bezpečného
chování v dopravě byl pro naše žáky připraven program „Dopravní hřiště“ ve čtvrtek
11. června. Děti si na improvizovaném hřišti v tělocvičně připomenuly pravidla bezpečnosti v silničním provozu. Snažili jsme
se dětem zdůraznit také dopravní úskalí,
která na ně čekají zde v Zákolanech.
A co nás čeká na podzim? Děti se v září
vydají na školu v přírodě na farmu Třebušín – Zababeč do krásné a čisté přírody
Českého středohoří. Snad se nám také podaří dokončit plavecký výcvik, který začal
v březnu, ale byl s ohledem na mimořádná
opatření přerušen.
Rádi bychom v příštím školním roce pokračovali ve spolupráci se Společností pro
kreativitu ve vzdělávání. Kreativitu spolu s kritickým myšlením v prostředí naší
školy vnímáme jako klíčovou dovednost
pro 21. století. Chceme u dětí rozvíjet pět

kreativních návyků: zvědavost, představivost, spolupráci, vytrvalost a disciplínu.
Žáci 4. ročníku se na podzim zúčastní festivalu pořádaného Centrem současného umění DOX, který pomocí zážitkových aktivit
propojuje umění, kreativitu a vzdělávání.
V září chystáme pro děti program „Čtení
pod hvězdami“. Rodiny se navečer sejdou

(s dekou, knihami a baterkami) a budou
si společně číst. Budou číst nejen děti, ale
i maminky, tatínkové, babičky, dědečkové
a další zájemci.
Těšíme se na vás na setkání před zahájením školního roku v pondělí 31. 8. 2020 s tradičním během a posezením u ohně na Budči.
Šárka Třísková, ředitelka školy

Zprávy z klubu
V době koronavirové karantény
jsme měli v Klubu bohužel zavřeno, takže jsme s dětmi mnoho aktivit nestihli. Zaměřili jsme se ale na
zvelebování a rozšiřování klubovny. Klubovna je po karanténě nově
vymalovaná, jsou natřené police
i dveře a na zahradě jsme začali
s pracemi na domečku, který dříve
býval skladem. Až se děti po prázdninách do klubu vrátí, bude tu pro
ně nová krásná místnost, kde si
budou moci hrát, číst a v horním
patře relaxovat na matracích s výhledem na klubovou zahradu.
O prázdninách se budou v rámci našeho projektu opět konat 4 turnusy příměstských táborů. Na programech již pilně pracujeme.
Doufáme, že si děti o prázdninách dostatečně odpočinou a budou se v září do
klubu těšit!
Zdravíme váš všechny!
Vaši klubovníci!

Dne 27. června 1950 byla popravena doktorka Milada Horáková, kterou komunisté
spolu s dalšími obžalovanými odsoudili za smyšlené zločiny. Proti této justiční vraždě
protestoval celý demokratický svět, ale Antonín Zápotocký, tehdejší předseda vlády,
pro její záchranu nehnul prstem. To by si měly naše děti pamatovat.
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