Z O BEC NÍ H O Ú ŘA D U
NAŠI JUBILANTI
Redakce Budečských rozhledů se s potěšením připojuje
ke gratulacím rodin a přátel našich jubilantů. Blahopřejeme všem sousedkám a sousedům, kteří oslavují v tomto
roce významná životní jubilea a přejeme, aby se jim v Zákolanech dobře žilo a abychom se společně setkávali ještě
další desítky let!
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Hruška dobré vůle je tu teď s námi
Pátý Zákolanský masopust přilákal kostlivce i baronky, trpajzlíky i šejdíře, kominíky i čuníky, víly i vodníky a vytáhl je
z lidských příbytků i přilehlých lesů, polí, rybníků a strání.

Jitku Galovou nejčastěji uvidíte v tělocvičně mezi o několik generací mladšími sportovkyněmi.

NATÁČENÍ V PIANCE DALIBOR

10. ROČNÍK MÁJOVÉ VESELICE
V sobotu 19.5. bude v Zákolanech již desátý
ročník Májové veselice. Připadá mi to jako včera co
jsme spontánně s kamarády dostali nápad obnovit
v Zákolanech tradiční máje. A ono je to již deset let!
Tak jako v minulých letech celou akci zaštítí obec,
a tak si můžeme pro všechny, kdo přijdou, dovolit
o dost více kultury, zábavy, tomboly atd., než v minulých letech. Můžu všechny ubezpečit, že letošní
ročník bude v tomto ohledu mimořádný. A tak se,
prosím, nechte překvapit. Chtěl bych také poprosit
touto cestou sponzory, zda by přispěli tentokrát trochu slavnostněji a štědřeji do tomboly. Budeme ale
rádi a i za drobné dárky. Většina je již naplánována,
a tak nezbývá než věřit, že se nám povede počasí.
Těšíme se na vás. Za všechny Jirka Šup

Zákolanské
koncertní léto
2018
I.

4. května

Michal Hromek Consort
Kulturním zážitkem byla oslava 90. narozenin profesora Vladimíra Vlasáka v Piance. Vedle jeho přátel z profesionálních hudebních kruhů zde vystoupili žáci základní
školy pod vedením Adama Janouška.

SVOZ ODPADŮ
Obec ZÁKOLANY a společnost FCC Regios, a.s. si touto cestou dovolují upozornit občany, že při použití jednorázové známky na svoz odpadu v jiném termínu, než je
pravidelný svoz, je nutné nahlásit tento mimořádný svoz
do 12:00 předchozího dne na tel. čísle: 800101102 nebo
SMS na tel. Čísle: 725871764. V SMS pak uveďte „jednorázový svoz“ a celou adresu, včetně názvu obce. V případě
nevyvezení vašeho pravidelného svozu volejte výše uvedenou bezplatnou linku 80010102.
Děkujeme za spolupráci!

MINIGRANTY
I v letošním roce mohou obyvatelé obce podat žádost
o finanční podporu, pokud se rozhodnou zvelebit své okolí,
uspořádat sportovní či kulturní akci nebo třeba vysázet
stromy či keře. Zájemci mohou svou žádost podat buď
osobně nebo mailem na adresu obec@zakolany.cz. Maximální výše grantu je 10 000,- Kč.
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v 20:00 v sále U Libuše

II.

Od 13. dubna budeme v Zákolanech potkávat filmový
štáb mezinárodní filmové produkce, která bude v Piance
natáčet film BAUHAUS. Interiér Pianky se na dobu několika týdnů promění ve výrobnu nábytku uměleckého
výtvarné školy Bauhaus, kterou roku 1906 založil Henry
van de Velde ve Výmaru. Protože v Zákolanech bude
v souvislosti s natáčením poněkud rušněji, prosíme sousedy o spolupráci. Potřeba bude řešit především parkování
v bezprostřední blízkosti Pianky. Zároveň bude do května
přerušen kulturní program. Děkujeme za pochopení!

VYHODNOCENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
Od září roku 2017 se Zákolany zapojily do systému
integrované dopravy. Zvýšil se také počet spojů a především prodloužila trasa autobusu z Trněného Újezdu do
Holubic a dále na vlak do Libčic. Změny byly podmíněny
ekonomickým vyhodnocením, neboť Zákolany na veřejnou dopravu zatím nemusí doplácet. Byla proto pro nás
potěšitelná zpráva, že se o redukci veřejné dopravy v Zákolanech neuvažuje, a to i přes to, že se náklady na provoz
značně zvýšily v důsledku růstu platů řidičů.
Vážení přátelé, sousedé a naší hudební příznivci,
stojíme na prahu dalšího, už šestého ročníku Zákolanského koncertního léta. Tento hudební útvar vznikl
proto, abychom dostali na naše podia špičkové interprety
a umožnili našim spoluobčanům zážitky, které nemohou
slyšet ani v Praze. Ohlédneme-li se zpět, dáte nám za
pravdu. Až dosud všechny koncerty tyto plány do puntíku
naplnily. Jsme si jisti, že 90% posluchačů například vidělo
poprvé, co dovedou bicí nástroje.
Také letošní koncerty slibují neobyčejné zážitky. Naše
pozvání přijal soubor Michal Hromek CONSORT, Komorní
orchestr Dvořákova kraje s dirigentem Václavem Mazáčkem, Ivan Hlas se svým souborem či varhanice paní Iveta
Tvrdková se synem - ﬂétnistou Petrem.
Na příjemné setkání s vámi se těší Vladimír Vlasák

19. června

Komorní orchestr
Dvořákova kraje
s dirigentem Václavem
Mazáčkem

6. dubna

Romano Džives - romský den

7. dubna

Jarní jarmark ŠPACÍR

22. dubna

Brigáda Kováry - Podsada, zkratka

30. dubna

Čarodějnice na Trněném Újezdu

4. května

Zákolanské koncertní léto I
- Michal Hromek CONSORT

18. května

Vítání občánků

19. května

Májová veselice

25. května

Noc kostelů

26. - 27. květen

Volejbalový turnaj

2. června

Nohejbalový turnaj

3. června

Oslava 100 let vzniku ČSR

7. června

Dekáč

16. červen

Hry bez hranic

19. června

Zákolanské koncertní léto II
- Komorní orchestr Dvořákova kraje

23. června

Letní jarmark ŠPACÍR

23.- 24. červen

Pouť

v 20:00 hodin v Piánce Dalibor

III.

26. července

Ivan Hlas a přátelé
v 19:30 na zahradě U Libuše

IV.

28. září

varhanní koncert
Ivety Tvrdíkové
na Budči
v 15:00 v kostele sv. Petra a Pavla

r ozhledy

KA L E NDÁ Ř A KC Í

Paní Milena Jirotková z Trněného Újezdu oslavila v letošním roce 90. narozeniny.
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Spolu s dětmi ze základní a mateřské školy jsme si na Budči zazpívali písničku Stojí hruška v širém poli. Malé sudičky pak popřály hrušni Olgy Havlové krásné květy, silné kořeny a dlouhověkost.

ROZHOVOR S JANEM ŽĎÁRKEM

Úvodní slovo
Milí sousedé,
začíná nám jaro! Konečně můžeme nazout holiny a vyrazit s rýčem a odhodlaným výrazem na zahrádku. Ti, co věří
na globální oteplování, sází pomeranče,
ti, co věří na dobu ledovou, zakládají
chov tuleňů. My opatrní sázíme rajčata
do květináčů, abychom pružně zareagovali, když v srpnu začne sněžit.
Na Budči jsme minulý týden také
zahradničili, i když spíše symbolicky.
Díky vám, kteří jste přišli, jsme mohli
vytvořit kouzelné přivítání pro novou
sousedku - hrušeň polničku na Budči.
Říkal jsem dětem, že jak sladce jí teď zazpíváme, tak sladké plody jednou budou
trhat. Myslím, že to dobře dopadlo.
Jan Žďárek je jedním z našich sousedů-vědců, který si s námi popovídal
o své práci a o životě v Zákolanech. Je
příjemné setkat se s člověkem, který
dělá to, co ho baví, dělá to naplno, a o výsledky svého bádání se vždy rád podělí.
Petr Bláha vás na 3. straně seznámí s myšlenkou, jak důstojně uctít památku našich legionářských bojovníků
a zároveň oslavit stoleté výročí naší
republiky. Můžete se na přípravě oslav
sami podílet a jako vždy platí - jaké si to
uděláme, takové to budeme mít.
Osobně se moc těším na první májový pátek, na první večer Koncertního
léta 2018. Přijede Michal Hromek, tisíc
let starý druid se svou keltskou kytarou
a repertoárem nejstarší hudby britských ostrovů. Zahraje také „Blázen
jsem ve své vsi“, tu mojí...
Krásné jaro přeje Ondřej Klouček

Šestinozí kamarádi
KROMĚ KULATÉHO JUBILEA NAŠÍ REPUBLIKY SI V LETOŠNÍM ROCE PŘIPOMÍNÁME I NĚKOLIK VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ NAŠICH SOUSEDŮ A PŘÁTEL. JEDNÍM Z NICH
JE ENTOMOLOG PROF. RNDR. JAN ŽĎÁREK, DRSC. - ZASVĚTIL SVŮJ ŽIVOT STUDIU HMYZU, ZABÝVAL SE VÝZKUMEM SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA VČEL, ČMELÁKŮ
A MRAVENCŮ, TYKÁ SI S MOUCHOU TSE-TSE. PŮSOBIL V ENTOMOLOGICKÉM ÚSTAVU, BYL PŘI ZALOŽENÍ BIOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD.
JE AUTOREM POPULÁRNÍCH KNIH O HMYZU: NEOBVYKLÁ SETKÁNÍ / PROČ VOSY,
VČELY, ČMELÁCI, MRAVENCI A TERMITI..? / HMYZÍ RODINY A STÁTY /.

Protože jsi známý český vědec, bude naše
čtenáře určitě zajímat Tvá profesní dráha a zajímavosti ze života hmyzu. Přesto
bych si ale dovolila zahájit naše povídání
otázkou – kdy jste se spolu s manželkou
Evou rozhodli přestěhovat do Zákolan
a proč zrovna sem?
Když jsme se po Listopadu 89 rozhodli opustit nájemný byt ve vilové čtvrti Praha-Střešovice, hledali jsme několik
let místo, kde by nám bylo stejně dobře.
Ze třech desítek tehdy nabízených domků a chalup, které jsme v okolí Prahy navštívili, padlo rozhodnutí na Zákolany.
To už se psal rok 1995. Je tu krásné okolí
poznamenané historií, do Prahy blízko,
a protože jsme oba pracovali v Praze 6,
mělo to i výhody z hlediska dojíždění –
do práce jsem to měl 20 minut a na šestce se tehdy ještě dalo snadno parkovat.
Brzy jsme si mezi sousedy našli přátele
a naše splynutí s místní komunitou bylo
dovršeno, když jsem byl navržen na kandidátku do obecního zastupitelstva, ve
volbách jsem dostal důvěru a tím i možnost podílet se aktivně na dění v obci.

Většina sousedů se s Tebou setkává na
různých přednáškách či procházkách, kde
si s námi povídáš o drobných, většinou
z nás přehlížených tvorech.
Ve svých vystoupeních pro veřejnost
i ve svých knížkách se snažím představo-

vat šestinožce – jak říkám hmyzu – z té
lepší stránky, jako důležité a nepostradatelné spoluobyvatele naší planety. Máš
pravdu, že lidé hmyz přehlíží, nebo se ho
i štítí. Mám s tím své zkušenosti. Moje
první populární knížka z roku 1980 se
měla jmenovat Neobvyklá setkání s hmy-

zem, ale redakce to rezolutně zavrhla, že
té havěti se většina lidí štítí, a proto že
by kniha nešla na odbyt. Prosadil jsem
si aspoň na obálku dvojportrét sarančí
dokumentující, že láska kvete i u hmyzu.
Ale ani to se neobešlo bez redakční cenzury. Ne, že by někomu vadil erotický náboj snímku, ale výtvarné redakci na něm
chyběla červená – byl jsem ubezpečen, že
z estetických, nikoli politických důvodů.
Ze ZOO jsem si tedy opatřil další saranče,
a když se mi je podařilo přimět k milostnému aktu, poprosil jsem kolegyni, aby
za portrétovaným párem podržela rudou
růži, kterou jsem jí pak s poděkováním za
spolupráci věnoval. Nevím, jestli to bylo
díky tomu dvojportrétu pro hmyzí Playboy nebo rudé růži, ale knížka se dlouho
na knihkupeckých pultech neohřála.
Je příroda v Zákolanech bohatá na hmyzí
druhy?
I když nepatřím k entomologům se
síťkou na motýly, mohu zodpovědně
prohlásit – a souhlasí se mnou i ti kolegové se síťkami, že příroda v kaňonu
Zákolanského potoka a jeho okolí oplývá nevšední druhovou rozmanitostí
hmyzu, pavouků a dalších bezobratlých
a díky tomu tu máme i řadu zajímavých
druhů ptáků. Může za to celková zachovalost nebo spíš elegantní zanedbanost
přírody. Člověk si svou zahrádku okolo
domu udělá k obrazu svému, ale určitě tam nenajde domov tolik drobných
živočichů jako v lese nebo na loukách
Pokračování na str. 2
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dokončení ze str. 1

ponechaných svému vývoji. Není proto
podle mne fér vnucovat volné přírodě náš
vkus. Proto jsme také usilovali o vyhlášení
okolí Okoře a Budče za Přírodní park a měli
jsme radost, když se to podařilo. Chci věřit,
že většina Zákolaňáků pro to má pochopení, i když to může omezovat některé komerční aktivity. Já sám to jedinečné okolí
potoka mezi Zákolany a Okoří nazývám
„středočeská divočina“ a myslím, že právě
pro to je tato turistická cesta mezi
výletníky tak populární.
Často slyšíme, že některé druhy
živočichů jsou ohrožené, a naopak některé přemnožené. Který druh hmyzu je v našem okolí
nejvzácnější – a který bychom
měli například i hubit.
Agentura ochrany přírody
má podrobné seznamy ohrožených živočichů, ty nejzajímavější pro
naši oblast najdeme na informačním panelu v parku. Jim pomůžeme, když budeme
přísně chránit lokality jejich výskytu, jako
se to třeba děje na Kovárských stráních.
Co se týče přemnožení hmyzu tady u nás,
toho bych se neobával. Je třeba si uvědomit, že všichni živočichové jsou oportunisté, stejně jako člověk. Když hmyzu prostřeme stůl v podobě monokultury nějaké
jím oblíbené plodiny, nemůžeme se
divit, že se bude chtít k naší nelibosti o úrodu s námi podělit. Označíme
ho za „škůdce“ a je na rostlinolékařích,
jak si s ním poradit. Něco jiného je obtížný
hmyz, který chce žít přímo s námi doma.
Pokud se k nám nastěhuje, nezbývá než vyhlásit mu válku. My s manželkou například
bojujeme s mravenci, kteří se k nám do
bytu každoročně na zimu stěhují. I když o
mravencích vím hodně, nemohu se pochlubit velkými úspěchy v bitvách s nimi.
Je nějaký druh, kterého bychom se měli
obávat? Viz zprávy o jedovatých pavoucích.
Všichni pavouci jsou jedovatí, ale člověku až na vzácné výjimky uškodit nemohou – ti nebezpeční u nás nežijí. Začínal
jsem na fakultě jako arachnolog a nasbíral
jsem tisíce pavouků, ale nepamatuji se, že
by mne některý bolestivě kousnul.
Ty poplašné zprávy, které zmiňuješ,
se týkají jednoho, kdysi u nás vzácného druhu pavouka, který se v poslední době v důsledku oteplování klimatu
na některých místech rozšířil. Jmenuje se
zápřednice jedovatá, ale její kousnutí může
být jen bolestivé, v žádném případě však
není životu nebezpečné. Vezmi si jen, kolik
lidí je v létě poštípáno třeba vosami, ale noviny o tom nepíšou. Hrůzu může zápřednice nahánět spíš svou velikostí 1,5 cm lidem,
kteří trpí arachnofobií – vrozeným panickým strachem z pavouků, zvlášť když si o ní
přečtou poplašnou zprávu v tisku. Do ruky
bych ji ale přesto brát nedoporučoval.

Lidé se hmyzu často štítí - je nějaký druh,
který je tobě odporný?
Odporní jsou mi, jako každému z nás,
různí parazité jako jsou štěnice, vši, blechy,
a někdy i komáři a drobní pakomárci, kteří
dovedou člověku znepříjemnit vlahý podvečer u vody. Ale nedivím se jim, i oni mají hlad.

Z PRÁVIČKY Z VAŠÍ ŠKOL KY A ŠKOLY POD BUDČÍ
ZŠMŠ POD BUDČÍ POŘÁDÁ

Zákolany jsou poměrně bohaté na chovatele
včel – nehrozí, že zde bude jednoho dne příliš
úlů a včely budou mít nedostatek potravy?
Včely mohou létat za pastvou i několik
kkilometrů, tak takové nebezpečí nehrozí, pokud bychom ovšem okolí
h
neproměnili na samá golfová hřiště
n
nebo betonovou poušť logistických
n
ccenter, jako třeba u Jenče.
Ve spolupráci s Janem Trejbalem chystáme postavit včelí „boží
muka“. Naše čtenáře bude určitě
zajímat, k čemu takové včelí domečky prospívají.
Stalo se u nás teď módou nabízet samotářským včelám příležitost ke hnízdění ve
formě „včelích domečků“, a já jsem tomu
rád. Napomáhají udržovat pestré společenství opylovačů a tím i rozmanitost (biodiverzitu) květeny. Přišlo to k nám z Německa, kde už „včelí hotely“ existují delší dobu.
My budeme ale první, kdo jim nabídne
i „boží muka“, kde místo sošky
panenky Marie budou mít
včelky připravený „panelák“ rovnou k nastěhování.
Jsi také velikým cestovatelem
- které exotické země jsi navštívil a která byla pro tebe nejzajímavější?
Nechci, aby to znělo vychloubačně, ale navštívil jsem
kromě Antarktidy a Austrálie všechny
kontinenty, nejčastěji pracovně. Hmyz
a problémy s ním mají všude (smích). Dlouhodobě jsem pracoval jen ve Spojených
státech a v Keni. Všude je co obdivovat, ale
nejvíc mi učarovala Afrika. Kdo k ní jednou
přičichne, buď se do ní zamiluje nebo se
tam už nikdy nevrátí. Já patřím do té první
skupiny. Proto jsem tam s Evou ještě několikrát zajel aspoň na safari, i když tam mé
profesní angažmá už skončilo. Jen mne
mrzí, že se černý kontinent za těch 25
let od mé první návštěvy tak změnil
k horšímu. Může za to přelidnění a odnese to tamní příroda. S typickou zvířenou
se dnes setkáme jen v Národních parcích,
ale i tam už leckde začínají domorodci
pást dobytek. Z tohoto pohledu je tam
„požehnáním“ moucha tse-tse, která
přenáší dobytčí spavou nemoc naganu, a nejrozšířenější je právě v rezervacích, které tím vlastně chrání před rozpínavostí člověka.
Vím, že ti není cizí dění kolem nás. Jedním
z hlavních společenských témat je ochrana
přírody, ekologie, udržitelný rozvoj, což

20.DUBNA 2018
14:00 - 17:00

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Jan Žďárek přijal od Pavla Bělobrádka Cenu předsedy RVVI za propagaci a popularizaci vědy.

samozřejmě souvisí s tvou profesí … Máš
dojem, že jsou lidé v Zákolanech dostatečně vnímaví nebo že si přírody kolem příliš
nevážíme?
Jako člen Komise pro životní prostředí
jsem poznal hodně sousedů, kteří si výjimečnost naší krajiny uvědomují a snaží
se, aby se nám udržela. Mám také dobrý
pocit, že jsou naše děti ve škole Pod Budčí vedeny k respektu
k přírodě, vyvěšují ptačí budky,
letos budou osazovat ta „včelí
boží muka“ a často je vidím, jak
se jde celá třída učit do přírody,
kterou mají doslova „za humny“.
A hodně toho o přírodě vědí.
Když jsem měl nedávno s dětmi ve škole setkání s povídáním
o včelách, chvílemi mne ani nepustily ke slovu a všechno chtěly povědět
samy. Pak že nemáme dobré učitele!
Někdy mi přijde, že chybí selský rozum – na všechno máme teorie, studie
a analýzy, které se navíc často mění a
člověk se v nich ztrácí. Co bys poradil
těm, kdo mají skutečně zájem žít v souladu
s přírodou? Existuje nějaký základní princip – jednoduché pravidlo?
Máš pravdu, málo se používá selský rozum, ale není to tím, že ubývá sedláků. Moderní zemědělská velkovýroba velký ohled
na krajinu a její hodnoty nebere. Vezmi si
třeba řepku. Jen proto, aby měly chemičky
co zpracovávat a jejich majitelé mohli dál
bohatnout, zničíme si na mnoho let půdu.
Když EU přiznala svůj omyl a zrušila
na ni dotace, naši politici si vymohli
odklad do roku 2020. Jaké pochopení
může člověk čekat, když politici v demisi teď připravují národ na to, že sloučí
MŽP s MZ. Komu to asi prospěje? Životnímu prostředí sotva. Většině národa je to ale
jedno, jinak by Zelení nedostali jen 1,4 %.
Jednu z příčin vidím v tom, že někteří politici včetně hlavy státu a média nevidí, nebo

Strom dobré vůle Olgy Havlové
Zatím ještě drobné hrušce je věrVe čtvrtek 22. března se na
nou společnicí také nová lavička,
Budči konala skromná, ale o to
zhotovená z kmene mohutného jasavýznamnější slavnost. Společnu, který rostl na Trněném Újezdu.
ně s Výborem dobré vůle Olgy
Také ona slouží praktickému účelu
Havlové, jsme u Hrobnického
a zároveň má hluboký duchovní
domku zasadili Strom dobré
a symbolický význam. Je místem
vůle a připojili se tak k myšlenZastavení, ze kterého spatříte holé
ce nadace, vysadit u příležitoszdi bývalého domku hrobníka, roti nedožitého 85. výročí narotundu s hřbitovem v pozadí budečzení Olgy Havlové po celé naší
ských lip a dnes opuštěnou akropoli
vlasti osmdesát pět stromů.
hradiště, krytou již jen kobercem
Olga Havlová žila užitečný
život, a proto jsme se při výběru Autorem lavičky, na níž se usadily kmotry Stromu luk. Ticho, které zde po většinu
konkrétního stromu rozhod- Olgy Havlové (zprava: Dana Němcová, Libuše Bau- roku panuje a pohled do otevřenéli zvolit neokázalou hrušeň, tzová, Bára Štěpánová, Lucie Wittlichová) je Šimon ho prostoru nad hlavou, zaplněného jen nekonečným nebem či noční
která poutníky směřující na Bouma (uprostřed).
staroslavnou Budeč potěší zjara skromnými kvítky a s pod- oblohou plnou hvězd, vybízí k zamyšlení nad neúprosností
zimem občerství chutnými plody. V symbolické rovině času, vyměřeného každému z nás. A odtud vždy bývá jen
chceme touto volbou také vyjádřit životní postoj paní Olgy, krůček k otázkám, jak nejlépe tento pozemský okamžik
pro kterou byla vždy dobročinnost nejen pomoc sama naplnit. Až rozkvete ta skromná hrušeň, navštivte Budeč,
o sobě, ale především to pomyslné popostrčení, potřebné usedněte na lavičku a přemýšlejte…
Filip Wittlich
povzbuzení posilující vlastní vnitřní síly obdarovaného.

Budečské rozhledy 45.indd 3-4

spíš nechtějí vidět rozdíl mezi vzdělanými
ochránci přírody a krajiny a fanatickými
a militantními „ekoteroristy“. Voličům se
pak nelze divit.
Kdybys měl možnost mávnout kouzelným
proutkem, co by sis přál?
Nejsem kouzelník a ani nemám kouzelný proutek, ale moc bych si přál, aby Zákolany po mnoho let zůstaly příjemným
místem pro život se zachovalou přírodou.
K tomu stačí jen víc ohleduplnosti jeden
ke druhému a šetrný přístup k životnímu
prostředí. Pak se nám sem budou i slavíci
na jaře vracet. K tomu ale přece není potřeba kouzelný proutek.
Můžeme se těšit na další tvou knihu?
Pracuji na rukopisu knížky, která má
pracovní název „Neobvyklá setkání s hmyzem po 40 letech“. Když jsem si před časem zalistoval ve své první populární
knize o hmyzu z roku 1980, se shovívavostí vysloužilého badatele jsem
se usmíval nad některými svými mladistvými výlevy nadšení nad pokroky,
kterých tehdy můj obor (experimentální
entomologie) dosáhl, ale na které se dnes
už díváme jako na vědecké retro. V knížce
jsem našel ale i místa, na kterých bych ani
po těch posledních desetiletích bouřlivého
vývoje vědy a techniky neměl potřebu moc
měnit. To mi vnuklo myšlenku, že bych
možná nebyl sám, kdo by ocenil srovnání
tehdejších znalostí o životě a chování hmyzu s vývojem poznatků a názorů, k nimž
došli entomologové mé generace. Psaní je
ale pro mne závod s časem, neboť jediné,
co je v nekonečnosti vesmíru jisté, je konečnost pozemského života.
Děkujeme za rozhovor a za celou redakci,
zastupitele a zákolanské přátele přejeme
k Tvým 80. narozeninám hodně zdraví a
mnoho badatelských zážitků!
Ptala se Lucie Wittlichová

Olga Havlová (11. 7. 1933 — 27. 1.1996)
Budoucí první dáma České
republiky se narodila do
velmi skromných poměrů
dělnické rodiny na pražském Žižkově. Vyučila se
v Baťově továrně a během
padesátých let vystřídala řadu různých zaměstnání
- pracovala jako účetní, skladnice či prodavačka, později jako uvaděčka v divadle. V roce 1964 se provdala
za tehdy již světově uznávaného dramatika a představitele disentu Václava Havla. Do roku 1989 žili
manželé převážně na Hrádečku poblíž Turnova, kde
vytvořili jedno z mála svobodných míst v tehdejším
Československu. Během normalizace se paní Olga
aktivně podílela se na manželových aktivitách, které
po jeho uvěznění převzala (např. samizdatová edice
Expedice) a postupně přicházela s vlastními projekty
zaměřenými na kulturu a ekologii. Po Sametové revoluci se jako manželka prezidenta intenzivně věnovala charitativním aktivitám.Nejprve založila počátkem roku 1990 s přáteli z Charty 77 Výbor dobré vůle
a o dva roky později Nadaci Olgy Havlové. Hlavním
cílem nadace je pomáhat lidem se zdravotním postižením a lidem opuštěným a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti.

Společná příprava krmítek pro ptáčky.
V úterý 13. března 2018 děti z mateřské školy
spolu s žáky 4. a 5. třídy připravovali pod vedením paní učitelky Pavly Pazderové – Merlinové krmítka pro ptáčky. Nejdříve si společně připomněli, které ptáky můžeme v zimě na krmítku vidět.
Děti ze 4. třídy si k tomu připravily malé divadelní
vystoupení. Na školní zahradě společně vyráběli
závěsy ze šišek obalené lojem a semínky.

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 DNE

V druhém lednovém týdnu se 1. - 3. třída vydaly na zimní školu v přírodě do
Jizerských hor. Počasí nám přálo a děti mohly bobovat celý týden. Jeden den jsme se
vypravili na odpolední výlet na rozhlednu Černá Studnice u Jablonce nad Nisou, kde děti
hledaly poklad schovaný skřítkem Jizeráčkem. Poklad se nakonec našel a tak nám nebylo
ani moc líto, že byla mlha a neužili jsme si vyhlídky po okolí.

15.KVĚTNA 2018
PROBĚHNE OD 16:00 DO 18:00

ZÁPIS DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Dětské divadelní představení. V pondělí
12. 2. 2018 viděly děti z mateřské i základní školy v tělocvičně naší školy divadelní představení
„Kouzlo přírody“ zaměřené na mezilidské vztahy
a ochranu přírody.

K zápisu s sebou přineste:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce
Kritéria přijetí:
- přijetí dítěte NENÍ závislé na jeho bydlišti
- přijímáme i děti mladší 3 let za předpokladu, že jsou schopné základní sebeobsluhy
Kontakty:
www.zszakolany.cz
email: mszakolany@email.cz
tel: 315 602 165
mobil: 774 333 026, 774 333 027

Nacvičujeme na Romský den. Děti z mateřské i základní školy společně nacvičují
zpívání písní v romštině a slovenštině. Tady právě dřeme Duj duj duj duj dešuduj.

Zprávy z Klubu
V letošním školním roce dále pokračujeme v provozu Dětského
klubu a prodloužené družiny. O tyto aktivity je ze strany rodičů stále větší zájem. Máme radost, že jsme potřební a využívaní,
a že za námi děti rády chodí!
S klubovými dětmi se snažíme zúčastňovat a pomáhat na
obecních i školních akcích.
Pokud máte zájem, můžete se na nás přijít podívat a podpořit
nás 7. dubna na jarní Špacír do našeho stánku na Budeč, kde budeme prodávat výrobky klubových dětí.

Příměstské tábory
Letošní léto pro vás opět připravujeme 4 příměstské tábory.
Tyto tábory probíhají tak, že ráno (od 8.00 hod.) děti přivezete
na základnu a večer (do 18.00 hod.) si je vyzvednete. Dětem je
třeba s sebou dát jídlo na celý den a případně i nějaké kapesné.
Přihlašovat můžete děti od 1. třídy dál a není podmínkou navštěvování naší Zákolanské ZŠ. Přihlásit se tedy mohou děti i vašich
známých, či rodinných příslušníků. Pokud máte zájem o některý z
táborů, hlaste se jednotlivým vedoucím o přihlášky.
Termíny táborů jsou následující:
1. turnus: 2. 7. - 6. 7. 2018 (s Míšou a Katarínou)
kontakt na vedoucí: Michaela Kárníková – karnikom@centrum.cz
2. turnus: 9. 7. - 13. 7. 2018 (Výtvarné tvoření s Bárou a
Péťou)
kontakt na vedoucí: Barbora Bieylonovičová – baru.biey@gmail.com
3. turnus: 30. 7. - 3. 8. 2018 (s Kačkou a Kájou)
kontakt na vedoucí: Kateřina Kořínková – kaca.bufka@seznam.cz
4. turnus: 6. 8. - 10. 8. 2018 (Dobytí pevnosti Boyard –
zábavně pohybový tábor se Zuzou a spol.)
kontakt na vedoucí: Zuzana Kočířová – zuza.kocirova@gmail.com
Kdo máte zájem, hlaste se, už máme posledních pár míst!
V příštím školním roce snad budeme s Klubem pokračovat, pokud dostaneme další dotaci. Tak nám držte palce! Těšíme se na
další spolupráci!
Zuza a klubovníci

Oslavy sta let od vzniku Československé republiky
Oslavy tohoto významného výročí budou v naší obci rozděleny do několika částí.
Hlavní část oslav proběhne v neděli 3. června. Začátek června byl zvolen záměrně proto, že velká
část programu proběhne pod širým nebem a předpoklad pěkného počasí je přeci jen větší, než v říjnu.
Navíc dostat k nám tou dobou nějaké zajímavé hosty by bylo velice obtížné. Součástí slavnostního
dne bude zajímavá přednáška a výstava fotografií v naší nově zrekonstruované škole. Tématem bude
vznik Československé republiky a úloha Československých legií. Určitě zbude čas i na vaše dotazy.
Dalším bodem programu bude odhalení pamětní desky příslušníkům Ruských, Francouzských
a Italských legií, kteří se v naší obci narodili, nebo v ní na počátku první světové války žili.
Při pátrání po našich legionářích mě překvapil jejich počet. To, že se v archivech Československé
obce legionářské najde 26 našich spoluobčanů, jsem skutečně nečekal.
Pro zajímavost vám předkládám jejich jmenný seznam spolu s daty narození. Jsem si jist, že
mnozí z vás najdou mezi těmito šestadvaceti muži někoho ze své rodiny, nebo z širšího příbuzenstva.
BÍBA VÁCLAV
BOUDNÍK VÁCLAV
BRABEC KAREL
ČECH VÁCLAV
ČERMÁK ANTONÍN
ČERMÁK KAREL
EICHLER JAN
HLADKÝ JOSEF
HNÁTEK JOSEF
HORA ANTONÍN
INFELD LADISLAV
KOSTKA ANTONÍN
KOSTKA ANTONÍN

30.11.1877
3.5.1885
4.11.1891
21.7.1879
27.4.1890
19.8.1892
21.2.1877
25.12.1885
19.6.1894
7.5.1891
7.7.1884
19.11.1884
6.7.1893

KOZELKA FRANTIŠEK 28.4.1886
NOVÁK MIROSLAV
27.3.1891
PAUZA JOSEF
7.11.1891
PILZ ELIGIUS
27.11.1888
PLICKA ANTONÍN
12.12.1893
POBORSKÝ VÁCLAV 17.6.1893
POŠTOLKA JOSEF
5.9.1882
PŘÍVORA JOSEF
13.3.1888
ŠAROCH JAROSLAV 5.10.1890
VINTRICH JOSEF
20.2.1869
VOLŠANSKÝ JOSEF 1.4.1893
VOTAVA JOSEF
8.8.1891
ZAPLATÍLEK JOSEF 13.10.1878

Je možné, že víte o někom z rodiny, kdo na seznamu není, a přesto legionářem byl. To se týká
všech, kteří se do naší obce přistěhovali až po vypuknutí první světové války. V tom případě oceníme,
pokud nám sdělíte jeho jméno a datum narození. Po ověření v archivu bude jeho jméno přidáno na
seznam a následně i na pamětní desku.
Dále prosím všechny občany: Pokud máte doma nějakou památku na některého z našich legionářů, zapůjčte nám ji na plánovanou výstavu. Je jedno, zda jde o fotografie, dopisy, či něco jiného, co má
vztah k tématu. Samozřejmě čím dříve tak učiníte, tím více času budeme mít na přípravu výstavy. Vše
vám samozřejmě v pořádku vrátíme po jejím skončení. Veškeré informace a materiály můžete předat
mně osobně nebo je nechat na mé jméno na obecním úřadě v Zákolanech.
Na závěr bych Vás rád všechny pozval na tento slavnostní den. Bude to skvělá příležitost oslavit
tento významný svátek, dozvědět se spoustu zajímavých věcí o naší historii a zároveň vzdát hold
našim sousedům, kteří se značnou měrou zasloužili o vznik naší republiky.
Petr Bláha
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