ZAKŘANSKÉ

M A Ž O R E T K Y 2008

Po delší době se k vám dostává další číslo „Zakřanského zpravodaje“. Protoţe
jsme z nedostatku příspěvků v roce 2007 vydali pouze jedno číslo a mezi tím,
s téměř roční přestávkou se událo spousta věcí, je toto číslo obsáhlejší neţ ta
předchozí. Nové příspěvky doplňujeme některými z loňska, které jsou stále
aktuální. Poţádal jsem také novou paní ředitelku Základní školy
Mgr. Procházkovou o příspěvek naší školy do tohoto zpravodaje a dostal jsem
od ţáků i pedagogů tolik materiálu, ţe by to samo o sobě vydalo na celý náš
zpravodaj v původním rozsahu. Nechci však nikoho cenzurovat a proto
zveřejňujeme všechny příspěvky. Při této příleţitosti bych chtěl poděkovat
všem, kteří mi svými náměty a zprávami pomáhají zpravodaj vytvářet. Pokud
to tak bude i nadále, věřím, ţe ho budeme vydávat častěji.
Marek

ŠKOLNÍ ROK V ZÁKLADNÍ ŠKOLE ZAKŘANY
Váţení občané,
nastal konec školního roku a tedy bilancování co nám tento rok dal či vzal.
Věřím, ţe dětem kromě vědomostí dal i hezké vzpomínky na čas strávený ve
společnosti svých spoluţáků nebo učitelů nejenom při učení se nové látky, ale i
při různých činnostech, projektech či akcích, které v tomto školním roce v naší
škole proběhly.
Ráda bych Vás touto cestou seznámila s akcemi, které proběhly na naší škole:
Září

- projektový den - výzdoba školy
- projektový den – ekologie-třídění odpadu +anketa v obci
Říjen
- hudební představení „Já nic, já muzikant“
- netradiční výtvarný ateliér
Listopad - výukový program:Nehoda není náhoda
- netradiční výtvarný ateliér
Prosinec - netradiční výtvarný ateliér
- adventní koncert
- vánoční jarmark
- vánoční besídka:Mrazík
Leden
- netradiční výtvarný ateliér
- kouzelnické vystoupení „Valdini“
- výukový program:Kartáček na výletě
Únor
- zápis do 1. tříd
- plavecký výcvik v Nové Vsi
- netradiční výtvarný ateliér
- divadelní představení „Raneček veselých pohádek“
Březen - netradiční výtvarný ateliér
- plavecký výcvik v Nové Vsi
- projektový den-Velikonoce
- vítání jara –Morena, kulturní vystoupení před OÚ Zakřany
- výukový program: Krabičky
Duben
- netradiční výtvarný ateliér

Květen

Červen

- plavecký výcvik v Nové Vsi
- ekologické středisko Lipka:výukové programy Ferda mravenec ve
vodní říši + Kamenný vrch(se ZŠ Příbram)
- klima třídy
- výukový program:Krtek a kalhotky
- čarodějnický rej (opékání párků, čarodějnická diskotéka
v kostýmech)
- vystoupení ke Dni matek
- slavnostní pasování prvňáků na čtenáře
- soutěţ:Pexesiáda
- vystoupení dětí v klubu důchodců
- netradiční výtvarný ateliér
- škola v přírodě RS DRAK Křiţanov
- netradiční výtvarný ateliér-batikování triček
- exkurze: AZOS Zakřany
- divadelní představení v Zastávce: Káťa a Škubánek
- malá maturita ţáků 5. tříd
- výukový program DDM Zastávka:Přírodou

Na poslední školní týden byly pro děti nachystány tyto akce, abychom jim
zpestřili poslední dny před koncem školního roku.
Pondělí 23.6.- školní výlet do ZOO BRNO. Součástí výletu byl výukový
program „Čtyři roční období“
Úterý 24.6.- Sportovní turnaj ve vybíjené se ZŠ Příbram
Středa 25.6.- akce „Škola naruby aneb děti učí děti, učitele a rodiče.“V rolích
učitelů se představili ţáci 5.ročníku. Závěrečný táborák, diskotéka a spaní ve
škole.
Čtvrtek 26.6.- Koupaliště Zbýšov
Pátek 27.6.- VYSVĚDČENÍ
V letošním školním roce začali také ţáci 1. tříd pracovat podle Školního
vzdělávacího programu Základní školy Zakřany, který si kaţdá škola musela
samostatně vypracovat. Tento je k nahlédnutí v ředitelně školy.
V naší škole preferujeme individuální rodinný přístup ke kaţdému ţákovi
vzhledem k tomu, ţe jsme malá škola a máme menší počet ţáků ve třídách
oproti školám větším. Chceme dětem poskytnout domácí a bezpečné prostředí,
ochotné a příjemné učitele.
Snaţíme se, aby ţákům byly poskytnuty základní vědomosti, znalosti a
dovednosti hravou a nenásilnou formou výuky. Chceme ţáky
vést k samostatnosti, zodpovědnosti, sebepoznání, k samostatnému získávání
informací, k samostatnému řešení problémů. Např. formou projektů, které si
ţáci vytváří buď samostatně nebo ve spolupráci s ostatními dětmi. Pracujeme
s nimi ve skupinách, kde se ţáci učí vzájemné spolupráci a organizaci práce.
Snaţíme se vést ţáky k praktickému vyuţití znalostí, dosaţených ve škole.
Snaţíme se pracovat se ţáky se specifickými poruchami učení a chování (např.
formou dyslektického krouţku) . Stejně individuálně přistupujeme i k ţákům
nadaným, kterým umoţňujeme uplatnit svoje schopnosti (např. prací navíc,
vytvářením individuálních projektů).
Naší prioritou je spokojený a vzdělaný ţák, na kterého mohou být jeho rodiče

pyšní.
Chceme, aby škola byla otevřena veřejnosti. Kdokoli z Vás je ve škole vţdy
vítán. Případné náměty a dotazy nám můţete zasílat na e-mailovou adresu:
zs_zakrany@iol.cz
V letošním školním roce jsme znovu obnovili pouţívání počítačů ve výuce, na
kterých jsou nainstalovány výukové programy. Těmi se ţáci hravou formou
seznamují s novou učební látkou nebo opakují tu starou a zároveň získávají
zkušenosti s prací na počítači a učí se tak pouţívat počítače k jiným věcem neţ
jenom ke hraní her. Dále se ţáci učí vyhledávat informace na internetu, třídit je
a dále s nimi pracovat.
Tento školní rok se do počítačové výuky zapojili pouze ţáci 4. a 5. ročníků a
děti z dyslektického krouţku. V příštím roce ale plánujeme zapojení všech tříd
1. stupně.
Dále jsme v naší škole zavedli tzv. ţákovskou knihovnu, kde mají naši ţáci
bezplatnou moţnost zapůjčit si jakoukoliv knihu a doma si ji v klidu přečíst.
Vzhledem k tomu, ţe je knih poměrně málo, obracíme se na Vás touto cestou s
prosbou, pokud máte doma nějaké dětské knihy, které uţ nepotřebujete a je
Vám líto je vyhodit, prosíme Vás o jejich darování naší škole. Všem dárcům
předem děkujeme.
Jako tradici bychom chtěli zavést spolupráci se Základní školou v Příbrami,
která je školou podobného typu např. formou sportovních turnajů.
V letošním školním roce 2007/2008 navštěvovalo naši Základní školu Zakřany
celkem 41 dětí:.
1.třída – 9, 2. třída – 7, 3. třída – 7, 4. třída – 7, 5. třída – 11).

Při naší škole také fungovaly tyto zájmové krouţky:
-

Výtvarný kroužek při SVČ Ivančice
Sluníčko pro předškoláčky - vedoucí Helena Kopáčková
Dyslektický kroužek- vedoucí Mgr. Jana Vrbová
Sportovní hry-vedoucí Eva Ptáčková

Všechny tyto krouţky bychom chtěli (samozřejmě dle zájmu dětí) zachovat a
ve spolupráci s DDM v Zastávce vytvořit i další volnočasové aktivity např.
hudební krouţek, divadelní krouţek, krouţek anglického jazyka……….
Pokud by někdo z Vás chtěl na naší škole vést nějaký krouţek (např.
počítačový, technický…….) můţe se na nás kdykoliv obrátit. Uvítáme
jakoukoliv spolupráci.
Věříme, ţe nám zachováte svoji přízeň a budete i nadále podporovat rozvoj
školy v obci.
Přejeme všem krásné léto a v září na shledanou!!!!
Mgr. Renata Procházková
ředitelka ZŠ Zakřany

ŠKOLNÍ DRUŢINA 2007/2008
V tomto školním roce druţinu navštěvovalo celkem 25 dětí ze všech pěti
ročníků. Některé děti chodily do druţiny pravidelně, jiné nepravidelně, podle
svých zájmových krouţků a dalších potřeb.
Školní druţina se v průběhu školního roku podílela na výzdobě školy, která
se měnila podle ročních období a školních projektů, ale také přispívala svými
výrobky na různé školní (Vánoce-vánoční jarmark, Velikonoce-velikonoční
výstava, vítání jara, Den matek, atd.), ale i mimoškolní akce, např. výstava
zahrádkářů.
Součástí školní druţiny jsou také různé činnosti, jako:







sebevzdělávací (skládání puzzle, pexeso, hry se slovy, aj.)
pracovně-technická (výroba drobných dárků, práce se stavebnicí, atd.)
esteticko-výchovná (tématické kresby, malování různých maleb, apod.)
sportovní (míčové a pohybové hry, soutěţe, ….)
rekreační (vycházky do lesa, pobyt na hřišti, v tělocvičně)
odpočinková (samostatný výběr společenských her, stavebnic, četba pohádek
a časopisů, DVD, video)
Eva Ptáčková

KROUŢKY NAŠÍ ŠKOLY
Dyslektický kroužek
Dyslektický krouţek probíhal vţdy ve středu od 13.15 do 14.00hod.
Krouţek navštěvovali ţáci, kteří mají nějakou poruchu učení (hlavně
dyslektici, dysgrafici a dysortografici).
V krouţku si ţáci mohli trénovat čtení správnou technikou. Procvičovali psaní
(přepis a opis) a také si mohli ţáci zopakovat gramatické jevy nebo si nechat
vysvětlit ty jevy, které jim nebyly dostatečně jasné.
V krouţku se pouţívají různé metody práce. Často vyuţíváme hry (např.
scrabble, kris kross) na rozšíření a zkvalitnění slovní zásoby. Ţáci také mohou
pracovat na počítačích, kde jim jsou k dispozici výukové programy
přizpůsobené pro děti s těmito poruchami. Na výukových programech jsou
úkoly, týkající se českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a vlastivědy.
Ţák si tedy můţe individuálně vybrat jev, který si potřebuje procvičit a
nerušeně pracovat na úkolech, které mu jsou počítačem automaticky nebo
naopak cíleně vybrány.
Ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo dyslektický krouţek 6 dětí.
Mgr. Jana Vrbová

Sportovní kroužek
Jedním ze zájmových krouţků, které v letošním školním roce 2007/2008
při ZŠ Zakřany probíhal, byl i sportovní krouţek. Tento krouţek navštěvovalo
celkem 12 dětí, a to různého věku. Krouţek se konal kaţdý čtvrtek od
13.30 – 14.15hod v místní tělocvičně.
Náplní sportovního krouţku jsou míčové a pohybové hry, cvičení na
ţebřinách, s lavičkou, hod míčem na koš, překáţkové dráhy, ale také přípravy
na soutěţe, jako je třeba turnaj ve vybíjené, kterých se účastníme aj.
Eva Ptáčková

Sluníčko
Jiţ několik let nabízíme v naší základní škole dětem předškolního věku
setkávání pod názvem Sluníčko.V téměř uplynulém školním roce jsme se
scházeli s deseti předškoláky kaţdé pondělí v čase od 12.45 do 14.00 hod. Ve
Sluníčku děti hrají pohybové a jazykové hry, dramatizují pohádky, coţ jsou
činnosti podněcující mezilidskou komunikaci. Ve výtvarných a pracovních
činnostech děti pracují s drobným materiálem pro rozvoj jemné prstové
motoriky. Po celou dobu našich setkávání se děti nenásilnou formou postupně
seznamují s prostředím školy, poznávají ostatní pedagogické pracovníky, a
zároveň si tvoří budoucí kolektiv, do kterého se po prázdninách vrátí jako ţáci
1. ročníku ZŠ.
Přejeme všem našim předškolákům krásné prázdniny se šťastným
vykročením do nového školního roku 2008 / 2009.
Helena Kopáčková

VÝZDOBA ŠKOLY
Výzdobu školy jsme začali dělat na začátku školního roku. Vyzdobovali jsme
chodbu a třídy. Na zeď na chodbu nakreslila paní učitelka Vrbová maják a
vlny. 1., 2. a 3. ročník vyráběl mořské ţivočichy. 4. a 5. ročník vyráběl
racky.Všechny výtvory paní učitelky věsily na pověšenou síť. Celá chodba
vypadá jako moře.Ve třídě se mění výzdoba podle ročního období. Na podzim
jsme dělali stromy. Na zimu obrázky Josefa Lady. Na jaře jsme dělali kytky a
sluníčka. Poslední měsíc ve škole jsme dělali akvária s rybami.
Anna Procházková
Vendula Nečasová

EKOLOGIE
V ekologickém projektu jsme se ptali občanů Zakřan, jestli třídí odpad. Dělali
jsme pokus s listem, víčkem od Ramy, skořápkou, pytlíkem od čaje,
chlebem, papírovým sáčkem od čaje.V dotazníku pro občany jsme se ptali,
jestli třídí odpad, kdyţ ne, jak tedy nakládají s odpadem. Potom jsme se ptali
do jakého kontejneru patří: sklo,papír a plast.A co je recyklace. Pak jsme
dělali pokus, co se dřív rozpadne. Jako první se rozkládá list a jídlo, jako
druhé papír, třetí se rozkládá dřevo, jako čtvrté plech a sklo.

PRAVIDLA EKOLOGIE :

1. Nevytvářejte zbytečný odpad.
2. Třiďte odpad .
3. Šetřete papírem.
4. Chovejte se ekologicky, i kdyţ se vám to na
první pohled nevyplatí.
Václav Veleba
Robin Hudec

MRAZÍK
Připravovali jsme si muzikál Mrazík. Trénovali jsme ho někdy po vyučování.
Na vánoční besídce jsme hráli muzikál Mrazík .Byli jsme natáčení na kameru.
A bylo to na kabelovce. Hlavní role byly: NASTĚNKA byla LÍDA
ŠIKULOVÁ a IVAN byl MARTIN VELEBA. MARFUŠKA byla NELA
BLAHOVÁ. JEŢIBABA byla SABINA NEČASOVÁ. Vypravěč byla:
BARBORA BLAŢEJOVSKÁ. MACECHA byla VENDULA NEČASOVÁ.
MRAZÍK byl MICHAL ZUBČAK. ZVÍŘATKA byla :GABRIELA
ŠIKULOVÁ a NIKOLA SIDEROVÁ.
Nela Blahová
Lenka Kuchyňková

VÁNOCE
Se spoluţáky jsme vybarvovali obrázky na výzdobu školy. Asi měsíc jsme
připravovali muzikál Mrazík. Bylo to i na kabelovce. Ráno na Vánoce jsme šli
do mateřské školy zazpívat malým dětem. Paní ředitelka z mateřské školy nám
poděkovala. Vystupovali jsme také celá škola v kostele na adventním koncertě.
Zazpívali jsme a kdo chtěl, mohl hrát na nějaký hudební nástroj.Michal Zubčák
hrál na housle a Alena Blahová a Dominika Jelínková hrály na flétnu. O
Vánocích jsme šli i za důchodci. Zazpívali jsme jim a kaţdý od nás dostal
přáníčko s rybičkou. Také byl vánoční jarmark. Maminky nám pomáhaly dělat
věnce, svícny a my děti jsme stříhaly a trhaly větvičky. Na spodní škole na
chodbě se vše prodávalo.
Alena Blahová
Adam Novák

VÍTÁNÍ JARA
Jaro jsme vítali 19.3.2008. Na tuto akci jsme vyrobili
klíče a morenu.
Morena byla z látek a měla na hlavě šátek. Ráno jsme nesli morenu a k tomu
jsme zpívali: “Smrťáka nesem, s velikým nosem....“ Před obecním úřadem
jsme zarecitovali básničky a zazpívali písničky.Vystoupila tam také mateřská
škola. Děti z mateřské školy měly také klíče. Společně jsme odemkli trávu.
Nakonec jsme hodili morenu do potoka. Jaro bylo přivítané.
Ludmila Šikulová

VELIKONOCE
Na velikonoce jsme vyráběli například: vajíčka, zajíčky a další věci. Také jsme
dělali projekt na téma Velikonoce. Vyzdobovali jsme školu a udělali výstavu,
která byla 18. - 19. března. 19. 3. byla Sazometná středa, 20.3. Zelený čtvrtek,
21.3. Velký pátek, 22. 3. Bílá sobota, 23.3. Boţí Hod Velikonoční a 24.3. bylo
Velikonoční pondělí.
Jan Hradecký
Martin Veleba

ČARODĚJNICE
Ve středu 30. 4. jsme si měli do školy přinést vidlice na opékání. Po příchodu
do školy jsme vynesli lavice ze šatny k ohništi a paní Tůmová rozdělala oheň.
Mezitím paní učitelky nachystaly špekáčky. Zavolaly nás, abychom si je šli
opéct a sníst. Po jídle jsme šli do tělocvičny, kde byla čarodějnická diskotéka
v kostýmech. Na pití jsme měli vývar z hadích ocásků, z vlaštovičníků a z ţab.
Na jídlo jsme měli myši, ţíţaly a hady. Měli jsme 4 vyučovací hodiny a tak
jsme šli o půl 12 domů.
Roman Kopeček
Michal Zubčák

MALÁ MATURITA
Malá maturita se konala 18.6.2008 od 13:30 do 17:00 hodin. Malé maturity se
zúčastnilo 9 ţáků: Barbora Blaţejovská, Alena Blahová, Nela Blahová, Robin
Hudec, Roman Kopeček, Adam Lacina, Monika Břoušková,Vendula Nečasová
a Martin Veleba.
Maturita se skládala z těchto předmětů: Český jazyk, Matematika,
Anglický jazyk a Přírodověda /vlastivěda
V přísné porotě zasedly tyto paní učitelky:
Renata Procházková (ředitelka školy, třídní učitelka 4. a 5. ročníku)
Jana Vrbová (učitelka angličtiny, třídní učitelka 3. ročníku)
Eva Ptáčková (učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD)
Helena Kopáčková (učitelka ZŠ, třídní učitelka 1. a 2. ročníku)
Všichni ţáci prospěli. Ale jako jediná prospěla Barbora Blaţejovská na samé
výborné.
Barbora Blaţejovská
Adam Lacina

ŠKOLA V PŘIRODĚ
V pondělí 26. května jsme vyjeli ze Zakřan a na místo do rekreačního střediska
DRAK v Křiţanově jsme dorazili asi za hodinu.Vystoupili jsme a šli si vybalit
do svého pokoje. Za chvíli byl oběd, najedli jsme se a měli osobní volno. Téma
školy v přírodě bylo: „Přátelé lesního království.“ Dopoledne jsme se vţdy
učili a odpoledne byl program-soutěţe, projekty, hry, výtvarná dílna, výlet……
Druhý den byl úplně stejný postup aţ na to, ţe jsme šli do Křiţanova na výlet a
já jsem koupil dárky pro mamku. Potom jsme se koupali. Třetí den večer byla
stezka odvahy. Čtvrtý den jsme se těšili na pátek. Večer byla diskotéka. V pátek
jsme se rozloučili a odjíţdíme domů
Honza Tomek

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŢITOSTI
Přesto ţe jsme jiţ v polovině roku 2008, chtěli bychom vás informovat o naší
činnosti v roce 2007. Máme asi čtyři základní aktivity, na kterých se
účastníme společně se zastupiteli naší obce. Jedna z hlavních a dá se říci
celoročních, je přání našim spoluobčanům k jejich ţivotnímu jubileu.
Začínáme občany, kteří se doţívají 70–ti roků. Dále pokračujeme po pěti letech
a to 75, 80 a 85 roků. Občany, kteří se doţívají 85 a více roků pak
navštěvujeme kaţdý rok. Vloni jsme se připravovaly navštívit celkem 28
spoluobčanů. Někteří z nich si nepřáli, abychom je navštívily a někteří bohuţel
v průběhu roku zemřeli. Mezi nimi byla i nejstarší občanka Zakřan paní Marie
Krupicová, která by se v letošním roce doţila 94 roků. Jako druhá naše milá
povinnost je popřát manţelským párům ke zlaté a diamantové svatbě. V roce
2007 to byly dvě zlaté svatby. Byli to manţelé Bohatí a manţelé Vyskočilovi.
Diamantovou svatbu jsme oslavili společně s manţeli Čermákovými. Vítání
občánků, to je jedna z nejradostnějších událostí v naší obci. V roce 2007 jsme
přivítali v naší obci do ţivota celkem šest dětí. Dvě děvčata a čtyři chlapce.
Dále jiţ tradičně jsou na konci školního roku na Obecním úřadu přijímáni a
odměňováni nejlepší ţáci do 15-ti let a to bez ohledu na to, zda navštěvují
školu v Zakřanech, ve Zbýšově, na Zastávce nebo v Ivančicích. U ţáků naší
školy neděláme rozdíly jestli jsou ze Zakřan nebo z jiné obce. Při této
příleţitosti se také loučíme se všemi ţáky, kteří po skončení pátého ročníku
z naší školy odchází. Další z našich činností je spolupráce na přípravě a
průběhu tradiční Zakřanské pouti. S končícím rokem je jedna z našich
posledních akcí a tou je předvánoční posezení se zakřanskými seniory. Bylo
tomu tak i loni. Při této příleţitosti jsme pozvaly všechny seniory dne 14.
prosince v 15.30 hodin do sálu Kulturního domu, kde nás svým vystoupením
potěšily děti z mateřské školky a poté i ţáci ze školy základní. A jak uţ bývá
zvykem, po vystoupení jsme připravily malé pohoštění. Nyní se jiţ těšíme, aţ
se s vámi uvidíme na tradiční „Zakřanský pouti“ v neděli 10. srpna.
členky SPOZ

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ředitelka Mateřské školy v Zakřanech Eva Prokopová oznamuje, ţe schůzka
pro rodiče nových ţáčků je naplánovaná na poslední týden měsíce srpna.
Přesné datum bude včas oznámeno. V novém školním roce bude Vaše dítě
potřebovat:
Přezůvky (ne pantofle), hrací kalhoty, nebo zástěru, teplákovou soupravu (na
pískoviště i do lesa), trenýrky a tričko (na cvičení), 1 x pastelky (12 barev),
1 x voskové pastele (12 barev), 1 x plochý štětec č.6, 1 x plochý štětec č. 12,
1 x slohu náčrtníků, 1 x slohu tvrdých výkresů, plastelínu (12 barev),
4 ks toaletního papíru, 2 ks toaletního mýdla a 1 balení papírových kapesníků.

KLUB MAŢORETEK ZAKŘANY
Tak jako kaţdý rok začala naše sezóna nacvičováním nových sestav. Byla
před námi celá řada vystoupení, festivalů a v neposlední řadě hlavně
soutěţí. Prvním naším letošním úspěchem byla kvalifikace skupin
v maţoretkovém sportu, která se konala v Těšanech. Naše skupiny zde
dopadly takto: kadetky 2. místo, juniorky 1. místo, seniorky 1. místo.
Všechny skupiny si těmito výsledky zajistily postup do semifinále konaného
ve Valticích. 30. –31.května pokračoval boj ve Valticích, konkurence zde
byla opravdu velká. Bylo to takové „malé finále“. Zde jsme dopadly takto:
kadetky 7. místo, juniorky 2. místo, seniorky 5. místo. Do finále postoupila
pouze skupina juniorek.
Tak jako kaţdý rok jsme se zapojily i do soutěţe v sóloformacích a
zde se nám opravdu zadařilo. Do finále, které se konalo 7.- 8. června v Písku
postoupilo 8 našich sóloformací. Duo juniorky Andrea a Renata Pospíšilovi
získaly zlatou medaili a postup na ME v Polsku. Duo seniorky Michaela
Dederová a Denisa Trojanová získaly bronz. Miniformace Michaela
Dederová, Denisa Trojanová, Darja Bučková, Katka Veverková, Zuzka
Vaňková a Romana Šaldová vybojovaly bronz a také postup na ME v
Polsku. Od stříbrné medaile je dělilo pouhých 0,05 bodů.
Před MČR ve Vyškově přijel naše maţoretky navštívit norský
novinář Pál André Kristiansen. Setkání s ním bylo velmi zajímavé, uţ jen
pro srovnání maţoretkového sportu u nás a v Norsku. Sklidily jsme velký
obdiv, ţe i v našich podmínkách se dá dělat velký maţoretkový sport.
K zatím posledním významnějším vystoupením patřilo Mistrovství
České republiky ve Vyškově, kam postoupila pouze skupina juniorek.
Holky bojovaly nejen s ostatními skupinami, ale také s vedrem. I kdyţ byly
holky skvělé, bohuţel na bedně nestály. Po pochodovém defilé se holky
umístily na 3. místě, i pódiová sestava byla 3. nejlepší na MČR. Bohuţel se
však body sčítají, a z toho důvodu jsme 4. Díky tomuto krásnému výsledku

jedou holky poslední víkend v srpnu reprezentovat naši obec na Mistrovství
Evropy v Polsku. Můţeme být na děvčata hrdí, ţe v takové obrovské
konkurenci velkých měst, jako je Ostrava, Karviná, Náchod, Havířov,
Písek.... takto výborně obstála.
Veronika Benáčková

ZDAŘ BŮH
Co se mi na Antonínské líbilo, byly koupelny s řetízkovými šatnami.
Vysoký strop, vzdušno, na věšáku dole fárací oděv, nahoře čisté oblečení.
Koupelník udrţoval čistotu, kdyţ jsem později na Antonínské fáral, dostal
jsem vţdy čisté fáračky. Nebylo to jinde pravidlem. Antonínské vévodila
elegantní těţní věţ z roku 1931, silueta výrobcem ČKD Slaný později
mnohokrát opakovaná a šachetní budova s výkonným těţením. Povrch
Antonínské s Jindřiškou působil ve srovnání s Juliuskou dojmem
neuspořádaným. Bláto, rozjeţděné cesty, nikdy se to nedalo dohromady.
Zakřaňáků ale na šachtách ubývalo, nejvíc jich zmizelo po válce, kdyţ byla
silikóza (zaprášení plic) uznána jako nemoc z povolání. Přišli ale noví lidé,
z dědiny Zbýšov se stalo málem město. Na škole jsem profáral četné
ostravské a karvinské doly. Na dole Hedvika nás přijímal pozdější ředitel
RUD ing. Hrubý, který tam jako provozní inţenýr vojákoval. Umístěnka
mne přidělila do projekce, chtěl jsem do rodného revíru, ale ministerský
kádrovák nechtěl ani slyšet a musel jsem si zvyknout. V projekci jsem
potkával z revíru Dr. Arnošta, v naší rodině neblaze proslulého (poslal totiţ
dědu Josefa v roce 1935 předčasně do penze). Znal jsem ho uţ z dřívějška,
jezdil z vily vedle Františky v Padochově kočárem po revíru, kočího mu
dělal zakřanský pan Posádka. Arnošt, po válce potrestaný, teď to byl
distingovaný pán, dělal výpočty větrání na rudných dolech, o radonu se
teprve začínalo mluvit. Dále tam byl ing. Ponos, synovec bývalého ředitele
obývajícího jiţ zmíněnou zastáveckou vilu, přeměněnou v internát.
S
ing. Ponosem jsem fáral na ostravské Hlubině na hydromechanizaci.
Pyšně mně ukazoval dům se zahradou vedle jámy Šalomoun, kde bydlíval
jako závodní Hlubiny. Práce v projekci mně přiváděla do jiných revírů.
V Jáchymově jsem uplatnil ruštinu, pověřenec Dolgašov byl sympaťák.
Projektovali jsme jesenické doly Horní Benešov a Zlaté Hory, teţení
dopravu, čerpání a větrání na slovenských rudách a magnezitu. Aţ později
se na nás dostalo i v mím domovském revíru, náraziště a otvírkové překopy
na 11. a 12. patře, projektovali jsme čerpání a já jsem si to proţíval jako za
odměnu. Vítal jsem se na šachtě rád se Zakřaňáky, na nárazišti jsem potkal
kamaráda Františka Patočku, v podzemí byli elektrikáři Jenda Procházka a
Míra Slavík. Na Antonínské byla i sestra pí Růţena Bergerová. Sociologie
se po únoru 48 nestudovala a tak přes dokumentaci hornických stávek,
doslova z prachu a špíny, vybudovala archiv celého revíru, který je tak
rozsáhlý, ţe v něm budou bádat ještě příští generace. Při cestách na revír

jsem se odpoledne zastavoval v Zakřanech a přes hřbitov spěchal pod
Malým Výsekem – paní Korotvičková se ptá proč jdu pěšky, přece pro tu
krásnou krajinu, cestou mezi Čeléškou a Kněţským, s výhledy na
Příbramsko, (ve mlýně jsme s dědou Josefem za války prosili o pytlík
mouky, se strýcem Uhlířem jsme v Příbrami pálili slivovici) a kolem sv.
Jána na vlak. Spolu s ing. Zouharem jsme vypracovali pro revír i několik
studií. To uţ jsem revír znal tak, ţe jsem mohl namalovat systém jam od
Juliusky po Kuklu zpaměti. Zouhar byl ode mne starší, po důlním neštěstí
na jihomoravském lignitu ho z lágru vytáhl jeho konsemestr ing. Elp (revír
musel dodat do Báňských projektů Bratislava inţenýra a nikomu se tam
nechtělo). Elegantní závodní Juliusky měl auto Škoda Tudor a často býval
v mých gymnazijních letech k vidění odpoledne v Ivančicích, myslím, ţe
„Tři zlaté poháry“ povstaly v lékárně pana Merlíčka. Při studii zda zatopit
slepé jámy či nezatopit, (byl to odvěký problém revíru, vţdt na Juliusce se
těţilo víc vody neţ uhlí, po větším lijáku v Mariánském údolí byla do 14
dnů voda na 2. patře) jsme si při fárání nahoru zpívali Zdař Bůh,
s přibývajícím kyslíkem o to radostněji. Projekty pro rodný revír nám
otevíraly jeho technické a odbytové problémy. Nová jáma Jindřich II
s moderní těţní věţí, kterou jako statik ocelář projektoval bratr Jiří, s čtyř
lanovým Koepe těţním strojem umístěným v hlavě věţe, pro zatíţení 8
vozíků při rychlosti 16 m/s a 12 m/s pro jízdu muţstva s dosahem 1500 m
hloubky se zdála zárukou budoucnosti. Stala se nejhlubším uhelným dolem
ve střední Evropě. Jako hlubič se vyznamenal zakřanský pan Albert Čech.
Technické problémy byly velké, na 12. patře uţ se sloje padající do hloubky
Boskovické brázdy vzdalovaly vertikální dopravě přes kilometr. Průzkum
uţ prokázal, ţe pravěké přesličky a plavuně, přeměněné v karbonské pásmo
zlomem zemských desek pod úhlem 40o do hlubin, přecházejí v hloubce
půldruhého kilometru do horizontální polohy a vyuhlují. Rostoucí provozní
náklady a sníţená kvalita předznamenaly zhoršení odbytových moţností (i
kdyţ pro brněnskou teplárnu stačilo 4.400 kcal, coţ sice znamenalo
zaprašování Brna, dokud nevybuchla mlýnice a nepřešlo se na plyn, ale do
těţby z 1. sloje se mohlo přimílat kamení). Plánovaná těţební kapacita byla
dosahována jen ze 60% kdyţ potom naše studie pro okresní komisi lidové
kontroly, kde se shromaţďovala fakta co dál s revírem zjistila, ţe uhlí po
ţeleznici z Polska pro Oslavanskou elektrárnu je skoro o polovinu levnější
neţ lanovkou z Antonínské, bylo jasné – buďto dotovat, nebo loţiskové

zásoby odepsat a těţbu ukončit. Osud našeho revíru se naplnil v roce 1991,
kdy začala smutná etapa – likvidace.
Technici se rozprchli jako
zlatokopové, horníci se stali nezaměstnanými. Těţko jsem se s rychlým
koncem vyrovnával. Technické problémy přešly na státní peníze a na jiný
podnik. Jako bezpečnostní rizika zůstaly otázky „jak zasypat díru do země“
v podobě dnes zaplavené jámy Jindřich II s částečně vyrubaným uhelným
pilířem. A dále co s haldou hlušiny. Počítám se k předposlední generaci
Zakřaňáků s revírem spojených. Přišla ještě poslední generace, kterou jsem
uţ v Zakřanech neměl čas poznat. Osudy mne vodily jinde. Ale říkám si, ţe
bych se měl zastavit ve Zbýšově v kostele sv. Martina. V pravé boční lodi je
oltář sv. Barbory, patronky horníků. Kolik let jsem tam nebyl ? Třicet, nebo
čtyřicet ? A co jsme se tam se Slávkem Menšíkem nachodili ! Měl bych
tam zajít a vzpomenout na všechny havíře našeho revíru, dokud jsem ještě
na světě.
Zdař Bůh !
Ing. Miloš Šedý
HASIČI
Hasiči se z r na

Hasiči rok 2008 zahájili tradičním plesem, který
proběhl v měsíci lednu v restauraci Kamenka. Chtěl
bych proto touto cestou poděkovat sponzorům, kteří
nám svými dary přispěli do tomboly. Na jaře bylo za
hlavní pomoci OÚ provedeno poloţení panelů před
vjezdem do poţární zbrojnice. Ještě bude nutné koupit
rošty, zabetonovat je před vjezdem a napojit kanálek
pro odvod dešťové vody do kanalizace. Začátkem
měsíce dubna jsme provedli sběr ţelezného šrotu
po obci. Byla provedena oprava agregátu PPS 12,
zakoupili jsme nové savice, obuv pro zásahovou jednotku a 3 vycházkové
uniformy. Obdrţeli jsme dotaci z Jihomoravského kraje a v letošním roce
ještě chceme koupit cvičné uniformy pro starší děti, savice 1,5 m, hadice pro
štafetu a dovybavit oblečení členů zásahové jednotky. Pokud budou finance
stačit, zvaţujeme ještě koupit plovoucí kalové čerpadlo a hadice. V měsíci
červnu jsme po průtrţi mračen provedli vyčištění silnice od bláta u kostela,
před „Pohostinstvím 60“ a okolních ulicích. Naše soutěţní druţstva se
zúčastnila několika soutěţí. První kolo soutěţe v poţárním sportu bylo 19. –
20. 4. 2008 v Újezdě u Rosic. Mladší ţáci se umístili na 4. místě, starší ţáci
na 2. místě, ţeny na 3. místě a muţi na 6. místě (z 15-ti druţstev). Všechna
4 druţstva postoupila do okresního kola. To se také konalo v Újezdě u Rosic
10. a 11. 5.2008. Mladší ţáci skončili na 5. místě a starší ţáci na 3. místě.
Muţi po problémech při poţárním útoku obsadili nepostupové 6. místo.
Ţeny skončily na 3. místě a stejně jako obě ţákovská druţstva postoupily do
Moravského kola. Moravské kolo mládeţe proběhlo 1.6.2008 v Ivančicích,
kde mladším ţákům unikl postup na Mistrovství republiky o 2 vteřiny.

Skončili na nepostupovém 6. místě a starší ţáci na 7. místě. Moravské kolo
dospělých, kam postoupily naše ţeny bylo 27. června v Přerově. Po
problémech při poţárním útoku se nám uţ další postup nepodařil. Všem
soutěţícím druţstvům patří poděkování za reprezentaci hasičů Zakřan.
Zvláště u mladších ţáků, kde došlo k obměně několika členů soutěţního
druţstva, je nutné poděkovat vedoucím mládeţe za přípravu dětí na tyto
soutěţe. V červnu jsme také uspořádali „Letní noc“ před rybníkem. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a zajištění této akce a
především chci poděkovat sponzorům, kteří nám pomohli tuto akci zajistit.
OÚ Zakřany, p. Pavlíček,
p. Multuš,
p. Odehnal - Harmonie,
AZOS Zakřany, TJ Sokol Zakřany, p. Prokeš, Dobšíkovi 52, KOVO
Zbýšov - p. Veverka, p. Věţník a p. Trojan.

TJ SOKOL ZAKŘANY
TJ Sokol Zakřany zve všechny občany i příznivce na Slavnostní otevření
nově zatravněného hřiště v Zakřanech na Výseku. Slavnostní otevření se
koná v sobotu 16.8.2008 od 12 hodin s tímto programem:
12.30
13.00
15.00
16.00

slavnostní zahájení provozu hřiště
utkání mladých hráčů Zakřany – Zbýšov
vystoupení maţoretek
utkání muţů – výběry Zakřan

Zveme všechny příznivce, fandy, občany, fotbalisty i nefotbalisty. Přijďte se
s námi podělit o radost z nového pěkného sportovního prostředí.

TERMÍNOVÁ LISTINA - PODZIM 2008
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Datum Začátek
23.8.(S) 16.30
30.8.(S) 16.30
6. 9.(S)
16.30
14. 9.
16.30
20.9(S)
16.00
28. 9.
16.00
4.10.(S) 15.30
12.10.
15.30
18.10.(S) 15.00
26. 10.
10.30
1.11.(S) 13.30
8.11.(S) 13.30

M u ž i - IV C
ZAKŘANY – Čučice
Oslavany - ZAKŘANY
ZAKŘANY – Senorady B
Dolní Loučky – ZAKŘANY
ZAKŘANY – Ketkovice
Domašov - ZAKŘANY
ZAKŘANY – Babice
Lukovany - ZAKŘANY
ZAKŘANY – Příbram
Chudčice - ZAKŘANY
ZAKŘANY – Říčany B
Čučice - ZAKŘANY

Hrací den: Venku – neděle ÚZ, doma – sobota ÚZ
Vyjímky: 2 kolo – sobota, 10 kolo – 10.30, 12 kolo – předehrávka, hřiště
Ketkovice – sobota.
ZPRÁVY Z OBCE
Zdravotní středisko
Jak jistě většina z vás ví, od měsíce dubna 2008 má Zdravotní středisko
v Zakřanech nové obsazení. Je to mladá, příjemná a perspektivní lékařka
MUDr. Daniela Fialová se zkušenou zdravotní sestrou paní Silvií Hálovou.
Protoţe se nás někteří občané ptají na různé věci, které s tímto střediskem
souvisí, povaţuji za seriózní tuto záleţitost vyjasnit. Především chci říct, ţe
zdravotní středisko v Zakřanech je opět plnohodnotné, a vybavené vším
potřebným, co zdravotní středisko ke svému provozu potřebuje. Jakékoliv
zprávy, které toto zpochybňují se nezakládají na pravdě. Nevíme sice kdo, ani
proč tyto nesmysly šíří a zpochybňuje budoucnost střediska výroky ţe „dlouho
nevydrţí“, ale zastupitelstvo naší obce si nic takového rozhodně nepřeje, ani
nechystá. Naopak, jsme si všichni vědomi veliké výhody, kterou provozem
tohoto zařízení občané naší, ale i okolních obcí získali. MUDr. Fialová je od
roku 1996 v pořadí třetím lékařem v našem zdravotním středisku (po MUDr.
Sumbalovi, který odešel do důchodu a MUDr. Popkovi), ale prvním lékařem,
který zde začínal s počtem pacientů nula. Přesto se její klientela pomalu
rozrůstá a my věříme, ţe to bude pokračovat i nadále, především díky
dobrému a příjemnému týmu MUDr. Fialová – pí. Hálová. Zanedbatelná není
ani poloha ordinace, která je v přízemí budovy, 20m od autobusové zastávky i
výhoda, ţe většinu předepsaných léků obdrţí pacienti přímo v ordinaci, takţe
nemusí zajíţdět do lékárny. Pro úplnost uvádím ordinační hodiny i telefonní
spojení a věřím, ţe naše zdravotní středisko bude i v budoucnu pracovat ke
spokojenosti všech občanů Zakřan i okolních obcí.
Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Pátek

7.30 – 10.30
12.00 – 15.00
7.30 – 10.30
7.30 – 10.30

telefon 605 028 070

Skládka
Na skládce inertního (ekologicky nezávadného) odpadu u polní cesty do
Vysokých Popovic bylo vybudováno oplocení, včetně uzamykatelné brány.
Protoţe zde vzhledem k rozsahu skládky trvale není přítomna obsluha, je nutné
domluvit si pouţití skládky na Obecním úřadu a to v předstihu, zvláště o
víkendu. Na skládku mohou ekologicky nezávadný materiál (hlínu, kámen,
čistou stavební suť bez kabelů, plastů, dřeva, pálenou střešní krytinu,
neznečištěný beton apod.) ukládat vzhledem k velikosti skládky p o u z e
občané Zakřan. Pracovník OÚ, který skládku otevře, zkontroluje obsah

odpadu a zapíše údaj do provozního deníku. Aby se provozem skládky
uhradila alespoň cena oplocení (23.600,-), vybírá se za uloţení odpadu
poplatek následovně:
Přívěs za osobní auto 20,- Kč, vozidlo do 5 tun 100,- Kč, nad 5 tun 200,- Kč.
2. místo v republice !
Vţdycky, kdyţ se někomu, koho znám, podaří při měření sil, šikovnosti či
vědomostí dosáhnout vynikajících výsledků, naplňuje mně to krásným
pocitem, třebaţe na tom nemám ţádnou zásluhu. Tím víc jsem hrdý, kdyţ se to
povede někomu z naší obce. Máme spoustu občanů, kteří vynikají v různých
oborech a častokrát o tom ani nevíme, coţ je škoda. Mezi ně patří i nenápadný
a skromný kluk – Martin Procházka z čísla 2. Jen náhodou jsem zjistil, ţe
mezi asi stovkou soutěţících v regionálních a krajských kolech se dostal do
Republikového finále
jízd zručnosti ţáků učňovských a středních
zemědělských škol, které se konalo 2.7.2008 v Hustopečích u Brna. V jízdách
zručnosti s traktorem a přívěsem, se z celkového počtu 22 soutěţících, kteří se
dostali aţ do finále, umístil náš občan, Martin Procházka ze SOŠ a SOU
Ivančice, na nádherném 2. místě za J. Kopeckým z ČZA Humpolec. Na
stupni třetím stanul M. Smutný z Opočna. K tomuto nádhernému úspěchu
Martinovi blahopřejeme !
Budování – opravy – různé
Počátkem prázdnin byla podle plánu opravena místní komunikace v ulici
1.Kopec. Opravu provedla firma „Miloš Soukup“ ze sousedního Zbýšova a je
třeba říci ţe v krátkém termínu a perfektně. Tato firma u nás nepracovala
poprvé, opravila nám uţ několik komunikací a v současné době je pro nás
nejvýhodnější.
V prvních dnech prázdnin jsme zahájili i druhou, plánovanou opravu a to
rekonstrukci plynové kotelny v Základní škole. Tohoto úkolu se dobře zhostila
firma THERMONA Rosice a dnes jiţ můţeme říci, ţe je rekonstrukce hotová.
V nastávající topné sezóně uţ bude moţné regulovat teplotu v Základní škole i
přilehlé tělocvičně odděleně. Vzhledem k instalaci nových, účinnějších kotlů i
zlepšené regulaci, očekáváme i částečné sníţení nákladů na topení.
Ve třetím červencovém týdnu byla v obci provedena deratizace místní
kanalizační sítě. Deratizaci provedla firma PRAJZNER z Laţánek. Příště ji
budeme provádět 2x ročně, vţdy na jaře a na podzim. Aby byla účinnější, je
třeba, aby se současně prováděla v zemědělském středisku a bylo by dobré, aby
se toho zúčastnily i domácnosti napojené na kanalizační síť.
Poděkování
Diakonie Broumov děkuje všem občanům, kteří věnovali do humanitární
sbírky ošacení i další věci a tím pomohli lidem, kteří se z různých důvodů ocitli
v krizové ţivotní situaci, kterou nejsou schopni sami řešit. Poděkování patří i
těm, kdo sbírky pro Diakonii Broumov organizují a darované věci

shromaţďují.
Obec Zakřany děkuje touto cestou panu Pavlovi Baláţovi z čísla 132, který při
rekonstrukci zdravotního střediska provedl obkladačské práce pro obec
zdarma.
Kultura
Kulturní program obcí Mikroregionu Kahan na měsíce červenec aţ září byl do
všech domácností doručen. Připomínáme jen, ţe letošní „Zakřanská pouť“
bude v neděli 10. srpna s tradičním vystoupením našich maţoretek a
s vystoupením dechové hudby „Lanţhotčanka“ . V sobotu 9. srpna bude
předpouťová zábava „U Rybníka“, hraje SAGITTA.
Ve dnech 6. a 7. září budou „Zakřanské hody“ za doprovodu dechové kapely
„Doubravěnka“.
MODRÁ PYRAMIDA
Modrá pyramida a stavební spořitelna, a.s., Oblastní kancelář Brno-západ,
Palackého nám. 46 (Ráhnův dům), 665 01 Rosice Tel: 546 411 183,
Mob: 606 546 806 zajišťuje:
- Stavební spoření
- Modrá konta – běţné účty
- G2 studentský účet
- Penzijní připojištění
- Ţivotní pojištění Pyramida
- Majetkové pojištění Allianz
- Hypotéka KB
- Překlenovací úvěry ze stavebního spoření – Hypoúvěr, Hypoúvěr 100
- Přidělené úvěry ze stavebního spoření
- Kreditní karta s cestovním pojištěním zdarma
- Modrá půjčka-bezúčelový spotřebitelský úvěr
Kdykoliv na základě telefonické domluvy. Těšíme se na Vaši návštěvu

HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2007
Příjmy

Částka

Výdaje

Částka

Daň z příjmu fyz. osob
Daň z příjmu FO ze záv. Činn.
Daň z příjmu FO z kap.výnosů
Daň z příjmu práv. osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitosti
Poplatky za likvidaci odpadu
Poplatky ze psa
Užívání veř. prostranství
Správní poplatky-ověřování
Neinvest. dotace ze stát. rozp.
Neinvest. transfery od obcí
Neinvest. dotace Úřad práce
Les - prodej dřeva
Čistírna odpadních vod
Kabelová televize - poplatky
Knihovna - půjčovné
Místní rozhlas a TKR-přípojky
Tělocvična a kurt - nájem
Hřbitov, hrobová místa-nájem
Ekodvůr-třídění odpadu
Vnitřní správa-nájmy, kopírov.
Přijaté úroky z Kom. banky
Skládka
Dotace - okna v MŠ
Odvody za odnětí zem. Půdy

1172144
110579
74708
1348740
1936472
336744
257718
11120
475
3470
147776
99400
170000
550
119325
45100
1670
40609
49315
1104
32595
118579
33604
1200
94000
26854

Les - služby, SVOL
Silnice-opravy, zimní údrž.
Čistírna odpadních vod
TKR – programy, opravy
Mateřská škola
Základní škola
Obecní knihovna
Kultura
Památky - kostel
Místní rozhlas - opravy
Zpravodaj
Sbor pro občanské záležit.
Tělovýchova a sport
Veřejné osvětlení
Hřbitov-energie, údržba
Likvidace odpadů
Vzhled obce, veř. zeleň
Penzion
Klub seniorů
Sbor dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo obce
Splátka jistiny
Vnitřní správa
Úroky z jistiny
Dotace obč. sdružením
Veřejně prospěšné práce
Mikroregion Kahan+půjčka
Pitná voda

57073
495974
279235
147239
577893
613697
21183
121207
8490
31011
5008
44972
269266
108771
30079
495502
41004
81979
21780
138180
603880
267194
1466881
15339
60176
302652
139200
9140

CELKEM

6233851

CELKEM

6454005

ROZPOČET OBCE NA ROK 2008
Příjmy

Částka

Daň z příjmu fyz. osob
Daň z příjmu ze záv. činnosti
Daň z příjmu FO z kap.výnosů
Daň z příjmu práv. osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitosti
Poplatky za likvidaci odpadu
Poplatky ze psa
Užívání veř. prostranství
Správní poplatky-ověřování
Neinvest. dotace ze stát. rozp.

1076000
100000
70000
1280000
1900000
336000
270000
10000
500
3400
147400

Neinvest. transfery od obcí
Neinvest. dotace Úřad práce
Les - prodej dřeva
Čistírna odpadních vod
Kabelová televize - poplatky
Knihovna - půjčovné
Místní rozhlas a TKR-přípojky
Tělocvična a kurt - nájem
Hřbitov, hrobová místa-nájem
Ekodvůr-třídění odpadu
Vnitřní správa-nájmy, kopírov.
Přijaté úroky z Kom. banky
Skládka

84700
120000
1000
100000
45000
2000
10000
30000
1000
25000
60000
25000
3000

CELKEM

5700000

Výdaje

Částka

Les - služby, SVOL
Silnice-opravy, zimní údrž.
Čistírna odpadních vod
TKR – programy, opravy
Mateřská škola
Základní škola
Obecní knihovna
Kultura
Památky - kostel
Místní rozhlas - opravy
Zpravodaj
Sbor pro občanské
záležit.
Tělovýchova a sport
Veřejné osvětlení
Hřbitov-energie, údržba
Likvidace odpadů
Vzhled obce, veř. zeleň
Penzion
Klub seniorů
Sbor dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo obce
Splátka jistiny
Vnitřní správa
Úroky z jistiny
Dotace obč. sdružením
Veřejně prospěšné práce
Mikroregion Kahan
Pitná voda

45000
70000
110000
60000
500000
42000
100000
22000
110000
620000
102000
1282600
7000
66000
345000
29400
10000

CELKEM

5700000

50000
500000
280000
100000
350000
670000
25000
122000
10000
60000
12000

Stálé zdraví, štěstí a spokojenost přejeme všem jubilantům, kteří v prvním
pololetí roku 2008 oslavili svoje významná ţivotní výročí. Přejeme jim, aby
ještě dlouhá léta proţili v pohodě, v kruhu svých rodin a svých přátel.

Pan
Pan
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní

Blahoslav Sysel
Vincenc Borýsek
Helena Hudecová
Milada Matějová
Jan Nekuda
Emílie Skokanová
Cecílie Hromková
Josefa Svobodová
Danuše Barvířová
Marie Daňková
Irena Hudecová
Ladislav Hanák
Marie Němcová

Zakřany č. 246
Zakřany č. 100
Zakřany č. 190
Zakřany č. 35
Zakřany č. 37
Zakřany č. 55
Zakřany č. 94
Zakřany č. 244
Zakřany č. 82
Zakřany č. 39
Zakřany č. 112
Zakřany č. 225
Zakřany č. 143

Významné ţivotní výročí Zlatou svatbu, společně oslavili v měsíci
červenci manţelé Ludmila a Jaroslav F a b i á n k o v i

