NEJMLADŠÍ ZAKŘANŠTÍ KOLEDNÍCI 3. 1. 2009

OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU
„My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujem Vám...“ tak ohlašovali
svůj příchod tříkráloví koledníci, kteří 1. lednovou sobotu zvonili u všech domů v
Zakřanech.
Protoţe po předchozích zkušenostech víme, jak je náročné chodit dům od
domu v mrazivém počasí, které kaţdoročně sbírku provází, rozšířili jsme řady
koledníků o další, třetí skupinku. Věkové sloţení skupin bylo velice pestré.
Nejmladšímu koledníkovi bylo 5 roků, nejstarší bezmála o 30 více. Kaţdá skupinka
dostala svůj“rajón“ a vyzbrojeni nezbytnými potřebami, ale hlavně teplým
oblečením, jsme se vydali na cestu.
Já jsem měla moţnost doprovázet skupinku nejmladších dětí a bylo to pro mě velkou
radostí. Ujali se totiţ svého kolednického úkolu velice zodpovědně a s patřičným
nadšením. Pečlivě se střídali v nesení hvězdy, pokladničky a sáčku s cukrem, který
rozdávali jako poděkování za darovaný příspěvek. Sem tam někdo upadl, kdyţ si
přišlápl dlouhé šaty, které měl kaţdý na sobě, ale statečně vytrvali aţ do konce.
Vţdyť cesta Tří králů do Betléma taky nebyla jednoduchá.
U kaţdého domu, kde nám otevřeli, koledníčci zazpívali a někteří i zahráli. Přijetí
bylo , alespoň v našem případě, vţdycky milé a s úsměvem. Nikde nás nenechali
odejít s prázdnou a někde přidali dětem i nějakou dobrotu navíc. Pokladnička se
pomalu zaplňovala. Následovalo poděkování a ještě nápis na dveře známých písmen
K+M+B+2009, coţ znamená nejen zkratku jmen Tří králů a letopočet, ale i počáteční
písmena latinské věty „Christus mansionem benedicat“, coţ zní v překladu „Kristus
ať ţehná tomuto domu“.
Naše Tříkrálové putování bylo podle vybraných peněz nejúspěšnější za celou dobu
trvání sbírky . Letos se konala uţ po deváté. Výtěţek v naší obci činil 20.450-,Kč.
Vybrané peníze se nejdříve shromaţďují na centrálním účtu a potom se většina vrací
zpět do jednotlivých regionů. Odtud jsou pak rozděleny na konkrétní projekty. U nás
se vybíralo především na provoz hospice v Rajhradě a v Brně.
Uţ se těšíme na příští koledování a rádi přivítáme třeba i nové zájemce o tento krásný
úkol.
Jménem koledníků přeji všem v Zakřanech, ať kaţdý z nás objeví v ţivotě hvězdu,
která mu bude ukazovat správný směr, tak jako Betlémská hvězda Třem králům.
Šťastnou cestu rokem 2009!
Petra Grzebinská
NEJMENŠÍ HŘBITOV
Obec Hluboké, malá vesnička nedaleko Náměště nad Oslavou je od nás vzdálená asi
13 km. Je zajímavá nejmenším hřbitovem v České republice. Je zde 7 hrobů na
celkové ploše 102 m2. Přes Vysoké Popovice, Rapotice a Újezd jste v cíli.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Váţení zakřanští občané,
v roce 2009 Vám přeji hodně zdraví, štěstí, dnů plných radosti, slunce a síly. Po
hlavních prázdninách jsme se sešli v MŠ v pondělí 1. září v počtu 24 dětí. Deset dětí
přišlo mezi kamarády a bez maminky do neznámého prostředí úplně poprvé.
Z uvedeného je zřejmé, ţe začátek školní docházky nebyl lehký. Ale společně
s podporou a domluvou rodičů a mnohdy s obdivuhodnými fintami jsme ho zvládli
dokonce do té míry, ţe jsme mohli uţ koncem září navštívit divadelní představení
k počátečnímu projektu „Kamarádi“.
Říjen se nesl v duchu tématu „Šel zahradník do zahrady“ a veškerá naše činnost
v tomto podzimním čase zavrcholila zahrádkářskou výstavou, kde se mateřská škola
presentovala jako tradičně svými výrobky a kresbami.
Listopad jsme proţívali většinou v lese ať uţ s přírodou zářícími barvami a
lákajícími plody, nebo s pohybovými hrami k upevnění fyzické zdatnosti a otuţilosti
dětí. Koncem měsíce, po poradě s rodiči o tajemných věcech, které nás čekají
v prosinci, vypukl maratón.
Prosincové dny ubíhaly tryskem a děti v nich zvládly:
- připravit pro rodiče překvapení pod stromeček (Jeţíšek všechno sám nestihne)
- vyúčtování svých dobrých a špatných skutků Mikuláši a Čertovi
- nácvik písniček, básní a koled na kulturní akce (do toho vlna chřipky)
- představení Tři sněhuláci ve „velkém „ divadle v Brně
- vystupování pro seniory a na besídce v MŠ pro rodiče i ostatní
- focení na velký formát s vánočním úsměvem
- návštěvu kamarádů v ZŠ spojenou s Vánoční pohádkou
- zpívání a recitace pro kamarády ze ZŠ u nás s předvedením nových hraček
- vánoční koledování po vsi a předvedení darů od Jeţíška našim bývalým
zaměstnankyním paní Vyhnalíkové a paní Vališové
Po rozloučení jsme odešli na vánoční prázdniny – děti s nadějí v očích, co přinese
doma Jeţíšek a dospělí s přáním, aby se přibrzdil čas a odpočinuli si po neklidných
dnech. Všem zaměstnancům děkuji za dosavadní práci a protoţe od roku 2009
přechází školní jídelna pod ZŠ, přeji kuchařkám, aby se jim dařilo. Rodičům a
příznivcům Mateřské školy, kteří přispěli svými dary, nebo pomocí dětem v MŠ
děkuji a věřím v další příjemnou spolupráci.
Prokopová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
1) PUTOVÁNÍ S BROUČKY
Putování s broučky, které bylo v říjnu 2008, začínalo u OÚ Zakřany, kam všichni
přišli s lampiony. Pak se šlo do kopce. Nahoře bylo první stanoviště,kde na nás
čekala beruška Janinka, která nám dala koláče s povidlím a razítko na kartičku.Potom
se šlo k ovcím, které jsme krmili.Druhé stanoviště bylo o tom, jak chtěl brouček
poprvé letět.Razítka jsme samozřejmě také dostali. K poslednímu stanovišti jsme šli
z kopce k lesu, kde brouček s beruškou skládali dříví a dostali poslední razítko.
Putování skončilo na hřišti, kde na nás čekalo občerstvení, medaile a oplatky. Kdo
chtěl, mohl si opékat párky.
Napsali: Lenka Kuchyňková, Adam Novák
2) VÁNOČNÍ AKCE NAŠÍ ŠKOLY
Vánoční akce naší školy byly následující: Slavnostní rozsvěcování vánočního
stromu, Vánoční jarmark, Adventní koncert a vánoční besídka.
Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu se konalo 9. prosince 2008 v 17:00 hod
před budovou OÚ Zakřany. Zpívali jsme vánoční písně, koledy, přednášeli básničky
a hráli na flétny.
Vánoční jarmark se konal 4. prosince 2008 od 16:00 do 19:00 hod . Prodávali jsme
na něm, výrobky, které jsme společně vyrobili ve škole např. svícny,malé i velké
věnce, perníčky, ozdobné skleničky, skleněné svícínky....,
Adventní koncert se konal 14. prosince. 2008 v 16:00 hod. v kapli sv. Donáta
v Zakřanech. Výtěţek z tohoto koncertu (2500,-Kč) jsme věnovali na konto
adventních koncertů v rámci projektu České televize.
Napsali:Michal Zubčák a Pavel Planka
Vánoční besídka se konala ve středu 17.prosince 2008 v 16:30 hod v tělocvičně
horní budovy naší školy. Zpívaly se vánoční koledy např: Štědrý večer nastal, Slyšte,
slyšte pastuškové atd. Koledy byly zpívány za doprovodu kláves, na které hrála paní
učitelka Kopáčková. Na vánoční besídce se hrála „Vánoční hra o Jeţíškovi.“
Hra byla o Jeţíškovi, který se narodil v Betlémě v jesličkách na seně. Dary mu přišli
dát tři králové a přišli také pastuškové.
Tyto akce se nám líbily.
Napsali:Václav Veleba, Erik Mühlberger,Tomáš Večeřa

3) MAŠKARNÍ KARNEVAL
Maškarní karneval se konal v sobotu 14.2.2009 od 15:00 do 17:00 hod. Jako první se
představily masky a kaţdá dostala sladkou odměnu. Po nich vystoupil divadelní
krouţek s pohádkou O VZNEŠENÉ JEŢIBABĚ. Pak následovaly soutěţe např:
namotávání bonbónu na tuţku, ţidličkovaná , nošení míčku na pálce, chození
v kruzích atd.......... Celou akci provázeli dva klauni. Všichni se bezvadně pobavili a
plní dobré nálady odcházeli domů.
Napsaly: Dominika Jelínková, Anna Procházková
PRVNÍ PŮLROK ŠKOLNÍHO ROKU V ZŠ ZAKŘANY
V letošním školním roce 2008/2009 navštěvuje naši Základní školu Zakřany celkem
36 dětí.
(1.třída – 9, 2. třída – 8, 3. třída – 7, 4. třída – 6, 5. třída – 6).
Věříme, ţe počet školních dětí bude v příštích letech stoupat, o čemţ svědčí i zápis
do 1. třídy, který na naší škole proběhl dne 5.2. 2009.
V rámci celého školního roku nabízí naše škola:
 Individuální přístup, Plavecký výcvik
 Krouţky- volnočasové aktivity pro děti,
 Školu v přírodě,
 Řadu exkurzí, výletů
 Divadelní, hudební představení pro děti
 Práci s ţáky se SPU a chování i ţáky nadanými
 Rozvoj počítačových dovedností
(práce na počítači, vytváření projektů, výukové programy…)
 Řadu projektů v rámci výuky, Vítání jara
 Besídky školy (vánoční, ke Dni matek)
 Adventní koncert, Pasování prvňáčků na čtenáře
 Školu naruby aneb děti učí rodiče
 Spolupráci s okolními školami (sportovní turnaje)
 Výukové programy SVČ Ivančice
 Domácí a bezpečné prostředí pro děti
 Ochotné, příjemné a aprobované učitele
 Ţáky vedeme k samostatnosti, zodpovědnosti, sebepoznání

Při naší škole také fungují tyto zájmové krouţky ve spolupráci s DDM Zastávka.
Zájmové krouţky pro školní rok 2008/2009
Název

Den a čas

Výtvarný krouţek (Marcela
Vyhnalíková) (horní škola,
učebna 3. ročníku)

Pondělí 1krát
za 14 dní
13.30 – 15.00
hod.

Hudební krouţek (Mgr.
Helena Kopáčková) (horní
škola, učebna 3. ročníku)

Pondělí 1krát
za 14 dní
13.30 – 15.00
hod.

Sluníčko pro předškoláky
(Mgr. Helena Kopáčková)
(dolní škola)

Úterý 12.45 –
14.00 hod.

Sportovní krouţek (Eva
Ptáčková) (horní škola,
tělocvična)

Středa 13.30
– 14.15 hod.

Angličtina - (Mgr. Jana
Saláková) (horní škola,
učebna 3. ročníku)

Čtvrtek 13.15
– 14.00 hod.

Divadelní
krouţek
(p.
Růţena Procházková) (sál
obecního úřadu – jídelna)

Pátek 13.30 –
15.30 hod.

Opět připomínám, ţe pokud by někdo z Vás chtěl na naší škole vést nějaký krouţek
(např. počítačový, technický…….) můţe se na nás kdykoliv obrátit. Uvítáme
jakoukoliv spolupráci. Děkujeme předem.
Ráda bych Vás touto cestou opět seznámila s akcemi, které proběhly na naší škole
v době od září 2008 do konce února 2009:
Září
- sportovní den s táborákem
- divadelní představení „O pejskovi a kočičce“
- netradiční výtvarný ateliér-výroba dráčků
Říjen
- hudební představení „To nejkrásnější z hudby“
- divadelní představení v Ivančicích „Královská moudrost“
- výukový program: Putování rostlinnou říší
- projektový den:Výzdoba tradiční zahrádkářské výstavy
- akce: Putování s broučky

Listopad
- tradiční sběr papíru
- malování hrnků
- netradiční výtvarný ateliér-keramický anděl
- projektový den:Vyrábíme na vánoční jarmark
Prosinec
- projektový den:Vánoce, vánoční zvyky
- vánoční jarmark
- Mikuláš
- slavnostní rozsvěcování vánočního stromu
- vánoční vystoupení pro důchodce
- adventní koncert
- výukový program:Putování po ČR
- vánoční besídka:“Vánoční hra o Jeţíškovi“
Leden
- netradiční výtvarný ateliér – výroba ručního papíru
- magické divadélko pro děti
Únor
- zápis do 1. tříd
- plavecký výcvik v Nové Vsi
- maškarní karneval
- výukový program: Etiketa
Znovu zmiňuji i naši emailovou adresu, na kterou nám můţete posílat své případné
náměty a dotazy zs_zakrany@iol.cz
Na naší škole pokračuje úspěšné zavedení počítačů do výuky. V letošním školním roce
máme pro ţáky jiţ 8 počítačových stanic, připojených na internet, k tomu 2 tiskárny a
scanner.
Děkujeme všem, kteří se účastní akcí pořádaných naší školou a věříme, ţe nám
zachováte svoji přízeň a budete i nadále podporovat rozvoj školy v obci.
Mgr. Renata Procházková
ředitelka ZŠ Zakřany

ENERGOREGION 2020
Jak jistě mnoho z vás ví, naše obec je členem několika významných sdruţení.
Členství v těchto spolcích a sdruţeních nám pomáhá řešit záleţitosti v různých
oblastech, které s naší obcí přímo souvisí. Patří mezi ně ESOM – Energetické
sdruţení obcí Moravy, dále SPOV – Spolek pro obnovu venkova, SMO – Svaz
měst a obcí ČR, SVOL – sdruţení vlastníků obecních lesů, Mikroregion KAHAN a
Energoregion 2020. O tom posledním bych vám chtěl v tomto zpravodaji něco
sdělit.. Energoregion 2020 vznikl v roce 1992 v souvislosti s novým zdrojem
energie s tehdy plánovanou dobou provozu do roku 2020. Je to nezávislé,
dobrovolné sdruţení vytvořené obcemi a právnickými osobami z neziskové oblasti
ve 20 km pásmu kolem Jaderné elektrárny Dukovany. Jeho hlavním posláním je
zastupovat a hájit zájmy obyvatel regionu ve vztahu k jaderné energetice, ale i
ostatním provozům a činnostem, které ovlivňují ţivotní prostředí (spalovna
v Oslavanech, letiště Náměšť n/Osl., skládka v Pozďátkách atd.). Činnost sdruţení
řídí předseda, rada a předsednictvo. Rada má 21 členů (7 z kaţdého okresu) a
předsednictvo má 9 členů (3 z kaţdého okresu). Nejvyšším orgánem je valná
hromada. Volební období je čtyřleté a volby se provádí vţdy po volbách do
zastupitelstev obcí.Toto sdruţení, jehoţ je naše obec od počátku členem, zná velmi
dobře problematiku jaderné energetiky a snaţí se přispívat k dobrým vztahům mezi
provozovatelem jaderného zařízení a obcemi regionu. Existence Jaderné elektrárny
nemá jen samé zápory, ale i pozitiva např. v podobě zaměstnanosti pro
dodavatelské firmy i obyvatele. V případě, ţe se v těchto lokalitách bude počítat
s rozšiřováním, nebo výstavbou nových zdrojů, je Energoregion 2020 připraven
k projednávání s veřejností, dotčenými institucemi a organizacemi za předpokladu,
ţe bude uspokojivě vyřešen vztah obcí a jaderného zařízení zákonnou formou,
včetně kompenzací pro obce v regionu, které jak se domníváme jsou z psychického
hlediska investorů, existencí Jaderné elektrárny, ekonomicky poškozovány.
V některých státech jsou kompenzace obcí v blízkosti jaderných zdrojů stanoveny
zákonem, coţ je i našim cílem. V případě, ţe se s výstavbou nového jaderného
zdroje neuvaţuje, poţadujeme urychlené řešení vztahu obcí a Jaderné elektrárny
tak, aby mohly být nastartovány procesy ve všech oblastech ţivota, které následně
umoţní další existenci regionu po odstavení jaderného zařízení bez sociálních
otřesů. V průběhu uplynulých téměř 17 let se podoba našeho sdruţení měnila. Ze
sdruţení vystoupily obce z 5 km pásma v okolí elektrárny a vytvořily Ekoregion 5.
Později vystoupily i další obce ve 20 km pásmu. Důvodem bylo hlavně zrušení
pravidelných dotací od JE Dukovany ze strany ČEZu, pod který elektrárna přešla.
Po čase většina těchto obcí zjistila, ţe nám nejde jenom o peníze a svoje členství
znovu obnovila. Naše obec je členem Energoregionu 2020 bez přerušení od roku

1992. Energoregion 2020 spolu s Ekoregionem 5, obcemi Dukovany a Rouchovany
(na jejichţ katastru Jaderná elektrárna stojí) a samozřejmě s firmou ČEZ a.s. jsou
smluvními partnery dohody o vzniku Občanské bezpečnostní komise, ale to je
námět na samostatný příspěvek. V současné době je v našem sdruţení 130 obcí z 20
km pásma ve třech okresech (Třebíč, Znojmo a Brno-venkov). První předsedkyní
sdruţení byla Ing. Veselá – starostka Valče. V současné době je dlouholetým
předsedou pan Josef Zahradníček –starosta obce Studenec, který tuto funkci i přes
velké pracovní vytíţení, dělá svědomitě a dobře. Jemu i tajemníkovi našeho
sdruţení, Ing. Bedřichu Mozorovi, vděčíme za většinu úspěchů, které pro náš
Energoregion a na úkor svého volného času získali, ať uţ to byly dotace od ČEZu,
nebo spousta jednání, jejichţ výsledkem byl senátní návrh zákona na kompenzaci
pro obce regionu. Chci jim za jejich obětavou práci poděkovat, popřát jim i jejich
rodinám hodně zdraví a pohody do dalších let a vyjádřit naději, ţe i v budoucnu
nám podle svých moţností a dlouholetých zkušeností budou pomáhat.
Pozn. V současné době se upravují stránky www.energoregion.cz
Marek

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Ţe máme v obci čistírnu odpadních vod, ví v Zakřanech kaţdé malé dítě. Obec i
občany to stojí peníze. Ti starší pamatují, jak byl potok za dědinou vţdycky plný
mýdlové pěny a to tenkrát ještě nebylo tolik automatických praček jako dnes.
Čistička nám dlouhá léta dobře slouţila a u výtoku do potoka jste v létě často
mohli uvidět ţáby, nebo i čolky. Po téměř 19-ti letém provozu se však v závěru
loňského roku začaly ztrácet bakterie, které se ţiví právě látkami v odpadních
vodách a tím je čistí. Ptali jsme se různých odborníků, čím by to mohlo být, ale
přes všechny rady a pokusy včetně neustálého doplňování bakterií (vloček) se nám
nedařilo. Přivezené „vločky“ aktivované bakteriemi v mnoţství 30m3 během
jednoho týdne uhynuly. Ve dnech 3. aţ 5. března 2009 jsme po téměř 19-ti letém
provozu provedli vyčištění nádrţe naší ČOV. Současně jsme zdokumentovali
vnitřní zařízení nádrţe, které je při provozu pod vodou a není vidět, protoţe ţádná
dokumentace se z původní stavby nezachovala. Chtěl bych tímto poděkovat všem,
kteří při této ojedinělé akci pomáhali, hlavně správci ČOV panu Františku
Koţíškovi za odpovědný a velmi obětavý přístup k celé akci, ale i panu Oldřichu
Černému a Karlu Řezáčovi. Dík si určitě zaslouţí i firmy AZOS Zakřany a firma
Soukup Miloš, kteří vypomohli s technikou a také kolegové z ČOV Tetčice, kteří
nám vypomohli radou i (jako uţ několikrát) s aktivací kalů. Teď uţ můţeme být
všichni spokojeni a věřím, ţe zakřanská čovka bude zase dlouhá léta přispívat
k ochraně našeho ţivotního prostředí.
Marek

VAŠE SRDCE
je příliš mladé na umírání - je název tenké publikace, kterou jsem jako pacient dostal
asi před 10 lety v brněnské „Nemocnici u sv. Anny“. Přestoţe v naší zemi podle
statistik, zemře kaţdých 15 minut jeden člověk na projevy srdečních chorob, nebo
infarkt myokardu, většina z nás si myslí, ţe nám se to stát nemůţe (pokud
v kaţdodenním shonu vůbec máme čas na podobné věci myslet). Přitom velká část
takto utichajících srdcí je na umírání víc neţ mladá a do krize se dostává zbytečně.
Jak vlastně vypadá a pracuje srdce ve zdraví ? Není to nic jiného neţ pumpa, ovšem
nesmírně důmyslná a výkonná. Přečerpává krev a s ní i ţivotodárné látky včetně
kyslíku do všech částí našeho těla, přičemţ si samo pro svou práci vyrábí elektrické
impulsy i energii. V našem hrudníku zabírá prostor o velikosti pouhé muţské pěsti a
svými asi 350 gramy tvoří jen půl procenta váhy našeho těla. Přitom bez přestávky,
ve dne i v noci přečerpá kaţdou minutu 5 aţ 6 litrů krve. Za hodinu je těch litrů 360,
za den skoro 9 tisíc a za průměrný lidský ţivot více neţ 200 miliónů litrů. Pohyb
srdce způsobuje srdeční sval – myokard. Výţivné látky a kyslík přináší myokardu pro
jeho práci krev, která k němu přitéká tepnami, obepínajícími jej jako věnec. Proto se
jim říká tepny věnčité – latinsky koronární. Proces s nelibě znějícím jménem
„ateroskleróza“ mění a narušuje původně hladké vnitřní stěny tepen. Rozhodující
podíl na tom mají krevní tuky, zejména „cholesterol“, který se ukládá do cévní stěny,
obaluje ji krevními sraţeninami a vytváří tzv. „aterosklerotické pláty“. Ty pak tepny
zuţují a průtok krve zhoršují a zpomalují. Je to podobné, jako kdyţ se ucpávají
(„zarůstají“) vodovodní trubky. Po čase můţe vlivem námahy, stresu, nebo i z jiných
příčin dojít k tomu, ţe plát praskne a sraţenina můţe během několika vteřin cévu
uzavřít a průtok krve úplně zastavit. Tím dojde k poškození srdečního svalu, které
závisí na tom, jak velká část koronárního řečiště byla vyřazena. Protoţe je srdeční
sval – myokard – vůči nedostatku krve a kyslíku ještě citlivější neţ náš mozek, bez
rychlé lékařské pomoci hrozí katastrofa. Srdce bez krve umírá. Stejným způsobem
mohou být postiţené i tepny zásobující mozek, coţ vede k invaliditě, nebo i úmrtí.
Některé rizikové faktory způsobující toto onemocnění ovlivnit nemůţeme. Dědičné
choroby, to, ţe častěji jsou postihováni muţi neţ ţeny, nebo riziko rostoucí
s přibývajícím věkem. Některé ale ovlivnit můţeme. Nejzávaţnější je hladina
krevních tuků a z nich hlavně cholesterol (známe dva druhy – HDL pro nás uţitečný
a LDL škodlivý). Sníţit hladinu cholesterolu LDL můţeme vhodnou stravou s niţším
procentem tuků, nejíst příliš tučná masa, konzumovat raději „bílá masa“ (drůbeţ,
ryby), jíst dostatek zeleniny, udrţovat správnou váhu, dopřát si pohyb cvičit, nebo
chodit na procházky, nekouřit, uţívat předepsané léky a zavčas si léčit cukrovku i
vysoký krevní tlak. Lékař můţe poradit, či poskytnout léky, ale to hlavní bude
vţdycky na nás. Nikdo jiný se o naše zdraví nebude ani nemůţe starat lépe neţ my
sami. Nechte si proto pravidelně měřit hladinu cholesterolu v krvi i krevní tlak.

Výzkumné studie prokázaly, ţe sníţení hladiny cholesterolu o 1% vede k 2%
poklesu rizika ischemické choroby srdeční a také zpomaluje nebo i zastavuje tvorbu
nových aterosklerotických plátů. Někdy dokonce můţe docházet i k částečnému
ústupu plátů jiţ vzniklých. Pohled na to, kolik našich spoluobčanů na ischemickou
chorobu srdeční marodí, nebo dokonce umírá a kolik z nás se díky rozšíření
rizikových faktorů (které dnešní doba přináší) na ni připravuje, nevzbuzuje příliš
optimismu. Na druhé straně zkušenosti z vyspělých zemí od USA a Kanady přes
západoevropské státy aţ po Austrálii a Nový Zéland ukazují, ţe tam, kde se lékařům
podařilo předat obyvatelstvu jasné a nekompromisní návody ke změnám ţivotního
stylu, kde k tomu byly vytvořeny podmínky a veřejnost projevila ochotu podle těchto
návodů jednat, došlo k velmi výrazným, kladným změnám v nemocnosti a úmrtí
způsobené srdečními chorobami. Chceme-li následovat vyspělejší státy v jiných
oblastech, následujme je i v této. Na světě jsme jen jednou a ţít stojí za to. Přeji při
tom vám i vašemu srdci mnoho štěstí.
Marek
POLICIE INFORMUJE
Policie ČR obvodní oddělení Rosice, pod které naše obec spadá, v našem regionu
zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí
šetření k přestupkům a trestným činům spáchaných v místě jejich působnosti. Tuto
činnost provádí pro 27 obcí správního obvodu, přičemţ na jednoho policistu připadá
asi 1.399 obyvatel. V poslední době jsme byli Policií Rosice upozorněni, ţe se po
území našeho regionu pohybují cizí osoby, které pod různými záminkami navštěvují
převáţně starší důvěřivé občany, aby je vpustili do bytu, nebo rodinného domku.
V nestřeţeném okamţiku, kdy například majitel pro něco odejde do sousedního
pokoje pak ukradnou cenné předměty či peníze a zmizí. Nejčastějšími důvody jejich
návštěvy je sjednávání výhodného pojištění, půjček, nebo vyřizování vzkazů od
příbuzných nebo známých či půjčení peněz na ţivotně důleţitou operaci. Proto buďte
opatrní a do svých domovů nevpouštějte ţádné cizí osoby, které sami neznáte.
Ušetříte si mnohé škody i zklamání. Telefon na Policii Rosice je 546 411 019.
KLUB SENIORŮ
Naši Senioři uspořádali v závěru roku 2008 společně oslavu „Silvestra“a ve čtvrtek 5.
března 2009 společně oslavili svátek MDŢ. Letos je však čeká mimo zájezdů a
klubových akcí, které kaţdoročně pořádají, ještě uspořádání společného setkání
seniorů všech třinácti obcí mikroregionu Kahan. To bude vzhledem k velkému počtu
účastníků v sále Hornického domu ve Zbýšově. O dalším postupu i činnosti našich
seniorů vás budeme informovat.

Hasiči
Chtěl bych vás v krátkosti informovat o činnosti hasičů v roce
2008 a také se zmínit, co připravujeme na rok 2009. V
hasičském sboru je registrováno 101 členů a 13 mladých
hasičů. Činnost řídí devítičlenný výbor a dva revizoři. Náš
sbor je registrován v Moravské hasičské jednotě a zařazen do
okrsku Rosice. Naše zásahová jednotka v loni zasahovala u
jedné automobilové nehody a čtyř poţárů. Dá se říct, ţe u
všech poţárů se jednalo o nekázeň našich spoluobčanů a
chtěl bych apelovat, aby zvláště v období sucha zacházeli
velice opatrně s otevřeným ohněm. V měsíci červenci jsme prováděli po průtrţi
mračen čištění silnice, chodníků a částí ulic v okolí "Pohostinství 60" a kostela od
naplavené hlíny z polí. Poţární výzbroj a techniku máme uloţenou v hasičské
zbrojnici. Obecní úřad nám zajistil opravu agregátu PPS12 a obuv i ostatní nutné
vybavení pro členy zásahové jednotky. Také jsme zakoupili nové savice, hadice na
štafety, trička a cvičné uniformy pro mladé hasiče. V letošním roce bychom také měli
dostat pět obleků pro zásahovou jednotku. Čtyři naši členové vloni úspěšně absolvovali
kurz "Hasič v roli zdravotníka". Kurz byl prováděn o víkendech a ukončen ověřovacím
testem. Pro naše členy jsme také zajistili kurz ovládání programu "Windows", který
proběhl v sále Kulturního domu. Akci organizovalo Sdruţení hasičů pod názvem
"Projekt Most" z prostředků EU. Naše soutěţní druţstva byla v soutěţích celkem
úspěšná. Muţi postoupili do druhého kola, ţeny dokonce do "Moravského kola", které
se konalo v Přerově, kde došlo k chybě při poţárním útoku a tím zmaření moţnosti
dalšího postupu. Obě druţstva mladých hasičů postoupila do třetího kola a je velká
škoda, ţe se jim nepodařilo postoupit do republikového kola od kterého je dělily pouhé
4 vteřiny. V měsíci dubnu jsme provedli sběr ţeleza po obci. I letos budeme občany
informovat o termínu sběru ţeleza. V srpnu byli mladí hasiči vlakem v Aqua parku v
Jihlavě, dospělí v Janáčkově divadle na opeře "Nabucco" a v říjnu jsme zajistili pro
hasiče posezení ve vinném sklípku "U Vrbů" v Hustopečích. Koncem září jsme pro
soutěţní druţstva a členy sboru zajistili grilování a různé soutěţe na závěr
výcvikového roku. Letos chceme dokončit zabudování roštu pro odvod dešťových vod
před vjezdem do hasičské zbrojnice, kde byly v loni poloţeny panely. Letos v lednu
jsme stejně jako kaţdý rok uspořádali v restauraci Kamenka "Hasičský ples". Kaţdý
rok byl problém se zajištěním dostatečného počtu míst a tak jsme letos trochu
podcenili reklamu této akce a výsledkem bylo dost neobsazených míst. Přesto se
všichni dobře bavili a byli spokojení. O hudbu se svým profesionálním výkonem
postaral pan Leszczinski, takţe to ani jinak dopadnout nemohlo. V měsíci červnu
chceme jiţ tradičně uspořádat "Letní noc u Rybníka". Chtěl bych ještě touto cestou
poděkovat za dobrovolnou práci našim členům, zástupcům obce za zájem o hasiče a
všem sponzorům i dobrovolným organizacím za spolupráci i pomoc při zajišťování
všech akcí.
Brázda

PARKOVÁNÍ NA SILNICI
Jistě jste si všimli, ţe parkování hlavně osobních automobilů po pravé straně státní
silnice směrem od Zbýšova, přes střed obce, se v posledních letech rozrostlo tak, ţe
způsobuje problémy pro řidiče, kteří tímto úsekem projíţdí. Největší problémy
způsobuje řidičům posypových vozů řada stojících automobilů při zimní údrţbě
silnic, protoţe v místech kde jsou zaparkovány nelze sníh shrnout. Jednoduché není
ani vyhýbání s protijedoucími vozidly a pokud před samoobsluhou stojí zásobovací
vozidlo, nelze projet vůbec. Nechci přehánět, ale nevím, jak by v takovém případě
projela rychlá lékařská pomoc, nebo hasiči. Majitelé parkujících vozidel to asi těţko
chápou a ostatní se mnou naopak budou souhlasit. Faktem však zůstává, ţe silnice má
slouţit pro jízdu vozidel a ne pro jejich parkování. Podle zákona o provozu na
pozemních komunikacích musí na této silnici vţdycky zůstat šířka minimálně 6
metrů pro plynulý průjezd vozidel v obou směrech, coţ zde při parkování nelze
docílit. Proto zde nemusí být dopravní značka zakazující stání nebo parkování, jak po
nás někteří poţadujete. Parkování vozidel na chodníku určeném pro chodce je snad
vrcholem nezodpovědnosti. Kvůli takovýmto řidičům musí chodci vstupovat do
vozovky a co by se stalo, kdyby při tom jiné vozidlo srazilo třeba dítě jdoucí ze
školy, nechci ani pomyslet. Jak si budeme ţivot v naší obci - kde se všichni známe ulehčovat, nebo naopak, záleţí jenom na nás, na slušnosti a ohleduplnosti. Pokud má
někdo nápad, jak parkování řešit, zkuste poradit. Dosahovat pořádku sankcemi je aţ
ten poslední způsob. Nechceme, aby naše obec byla "přeznačkovaná", ale někde je to
skutečně potřeba. Na vyasfaltovaných polních cestách v letošním roce umístíme
dopravní značky "Zákaz vjezdu motorových vozidel" a vyjímky hlavně pro
zemědělce bude vydávat pouze Obecní úřad v Zakřanech. Důvodem je skutečnost i
stíţnosti občanů, ţe tyto komunikace v rozporu s jejich účelem, vyuţívají někteří
řidiči jako závodní dráhu, nebo přístupovou cestu k vjezdu automobilů do lesa, kde s
vozidlem nemají co dělat.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Ve dnech 23. a 24. února byla v naší obci uspořádaná jiţ tradiční Humanitární sbírka.
Sbíralo se převáţně oblečení, ale i obuv, hračky a ostatní potřebné věci. Ve středu 25.
února odvezli pracovníci Diakonie Broumov, která tuto sbírku zajišťovala, 56
igelitových pytlů a 15 krabic věcí sesbíraných od našich občanů. Chtěl bych touto
cestou poděkovat paní Růţeně Procházkové, která se po celou dobu a na úkor svého
volného času o tuto sbírku starala, a samozřejmě všem občanům, kteří na tuto akci
čímkoliv přispěli.
Pomáhat těm, kdo naši pomoc potřebují je jednou
z nejušlechtilejší věcí které znám a já věřím, ţe se nasbírané věci dostanou tam, kde
jsou nejvíc zapotřebí.
Marek

CO NÁS LETOS ČEKÁ ?
Toho, co je potřeba v naší obci udělat je ještě spousta a neţ se nám to povede, přijdou
zase nové úkoly, takţe se dá hovořit o koloběhu akcí v obci (stejně jako vody
v přírodě), který nikdy nekončí. Proto se snaţíme věnovat tomu, co je pro naši obec
důleţité a potřebné právě teď. Chtěli bychom projekčně i stavebně dokončit třetí třídu
spolu s druţinou, jídelnou a výdejnou, úpravou ze školního bytu v budově Základní
školy tak, aby všechny třídy Základní školy byly v jedné budově. Je třeba opravit
komunikaci v ulici II. Kopec, postavit novou „horní“ autobusovou čekárnu, vykoupit
zbytek pozemků „Za Mateřskou školkou“ pro výstavbu rodinných domků a dokončit
projekt výstavby inţenýrských sítí v této lokalitě, včetně vyřízení stavebního povolení,
opravit klubovnu Skautů, rozšířit a zmodernizovat knihovnu, provézt nutné opravy na
hřbitově - nová vstupní brána, oprava betonového oplocení, márnice, úprava parkoviště
a zahájení výstavby kolumbária i úprava terénu pro nové hroby v horní části hřbitova.
Dále je třeba zpevnit svah u lapače splavenin (Suez) , včetně nového zábradlí a
opravení vypadaných kamenů v konstrukci mostu přes potok. Je třeba také zabudovat
dopravní značky po obci i u vjezdů na polní cesty, podle moţností začít výsadbou
stromů podél některých polních cest, umístit radar pro měření rychlosti na okraji obce
směrem od Zbýšova, opravit zničené oplocení na malém hřišti, podle moţností přidat
na dětském hřišti další atrakce, zhotovit zábradlí v kopci „Horka“, zajistit projekt na
přístavbu sálu Kulturního domu, na základě studie zjistit moţnosti zhotovení projektu a
následné realizace Penzionu pro seniory. Chceme také zřídit na Obecním úřadu
pracoviště CZECH Pointu a zabezpečit další nutné akce, které vyvstanou v průběhu
roku. Z tohohle výčtu vidíte, ţe skutečně máme co dělat a kdyţ k tomu ještě přidáme
„udrţovat v chodu“ všechno, co jsme dosud my a naši předchůdci zbudovali, je jasné,
ţe se nudit nebudeme. Prozatím jsme řádně podali 6 ţádostí o dotace v celkové hodnotě
522.000,- Kč na některé z uvedených akcí a chystáme se ještě podat další.
Rudolf
PRANOSTIKY
Leden
Únor

Na tři krále o skok dále. Na svatého Hygina, pravá zima začíná.
Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.
O Hromnicích zamračeno, sedlákovi pomoženo

Březen Mnoho dešťů březnových – hubené léto.
Březnové slunce má krátké ruce. Josef s Marií zimu zaryjí.
Duben Na svatého Marka deštivo – sedm týdnů blátivo.
Na svatého Vojtěcha v polích samá potěcha.

NACHLAZENÍ
Jaké jsou rozdíly mezi nachlazením? Proč někdy jsou třeba antibiotika a jindy mi
doktor nedá nic ?
Nachlazení mohou být způsobena v zásadě dvěma druhy mikrobů; některá nachlazení
způsobují viry a další bakterie.
Viróza se projevuje zánětem sliznic nosu, krku a průdušnice, někdy aţ průdušek.
Sliznice vypadá, jako by ji někdo doslova odřel smirkovým papírem, je zarudlá a pálí.
Nemocný smrká, slzí a nemůţe polknout, ale kromě onoho zarudnutí v krku se na něm
při vyšetření téměř nic jiného nenajde. Paradoxně při virózách se člověk cítí velice
mizerně. Kromě vysokých horeček jej bolí klouby, svaly, kosti a je unavený a ospalý.
Bakteriální infekce dýchacích cest jsou způsobené především Streptokoky a
Hemofilem. Při typické angíně má nemocný čepy na mandlích, chraptí, při zánětu
hrtanu a při zánětu průdušek jsou při poslechu slyšet pískoty a nemocný vykašlává
hleny. Horečky nemusí být zdaleka tak vysoké, jsou zduřelé uzliny na krku, to proto,
ţe tělo reaguje na infekci a snaţí se bakterie v uzlinách vychytávat jako v nějakém
filtru. Tato onemocnění se léčí poměrně snadno – rozhodně pro lékaře je toto
jednoduché – předepíše antibiotika a ve více neţ 80% případů se nemocný zlepší do
3 dnů. Dobrý pocit pro oba – pacienta i lékaře.
Ne tak u viróz. Na virózy ještě nikdo nevynalezl lék. Snad na jedinou virózu a tou je
pásový opar, ale i tato léčby nepomáhá vţdy. Tak jako ještě nikdo neumí vyléčit
AIDS, ale ani plané neštovice, nebo rýmu, tak ještě ani na chřipku „nic není“. A tak
zchvácený nemocný s virózou odchází od lékaře s tím, ţe „doktor mu nic nedal ! “
Co se ale o virech ví a co skutečně pomáhá, je vitamin C. V prvních dnech chřipky
je dobré uţít aţ 3 gramy vitaminu C, lépe snad v „syntetické“ podobě, protoţe z tolika
pomerančů a kiwi by měl jeden překyselený ţaludek. Dalším krokem je klid na lůţku
vzdáleném od spolupracovníků z práce a spolucestujících v autobuse, kteří jsou jako
inkubátory na bacily. Na zarudlou, zanícenou sliznici nasedají výše zmíněné
Streptokoky a Hemofilus a nemocný z virózy plynule přechází k zánětu průdušek,
který si v odstupu tří aţ čtyř dnů uţ antibiotika opravdu „zaslouţí“. A onemocnění se
prodluţuje o další týden. Co tedy dělat?
Dobré je mít doma zásobu vitaminu C pro případ chřipky. Paralen a Ibalgin na
sníţení teploty a na bolest hlavy, kloubů a svalů. Ibalgin kromě toho, ţe sníţí teplotu a
utlumí bolest, má i protizánětlivý účinek. Nějaký sirup „proti“ kašli (Stoptussin,
Sinecod, Tussilen), kdyţ je kašel suchý a dráţdivý, hlavně v noci. Jiný sirup, nebo
tablety (Mucosolvan, ACC long, Bromhexin, Ambrobene, jitrocelový, nebo
břečťanový sirup, Hedelix), kdyţ se kašel změní ve vlhký pro snadnější odkašlávání.
A pro ostatní případy máte v Zakřanech obvoďáka.
Přeji Vám krásné jaro

MUDr. Daniela Fialová

OBČANSKÁ BEZPEČNOSTNÍ KOMISE
Občanská bezpečnostní komise (OBK) při Jaderné elektrárně Dukovany vznikla v roce
1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany na straně jedné a
sdruţením Energoregion 2020, Ekoregion 5, obcemi Dukovany a Rouchovany a
Okresním úřadem v Třebíči na straně druhé. V důsledku reformy státní správy byla
v roce 2003 provedena inovace „Dohody o vzniku OBK“ tak, ţe smluvními partnery je
ČEZ a.s. na straně jedné a Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obce Dukovany a
Rouchovany (na jejichţ katastru elektrárna stojí) na straně druhé. Tyto obce a sdruţení
delegovaly 6 důvěryhodných občanů – komisařů. Kaţdý z nich má v Jaderné elektrárně
jednoho spolupracovníka-specialistu se kterým tvoří tým a společně mají na starosti
některou z těchto oblastí: Elektro, Výroba, Havarijní připravenost, Ekologie a
bezpečnost, Měření a regulace, Jaderná a radiační bezpečnost a Personál. Energoregion
2020 měl v OBK původně 3 členy (za kaţdý okres jednoho). Později vzhledem
k tomu, jak velkou skupinu obyvatel zastupuje, získal ještě jednoho komisaře.
V současné době je nás v OBK sedm. Předsedou OBK je Ing. Bořivoj Ţupa a
tajemníkem tiskový mluvčí elektrárny Ing. Petr Spilka. Já jsem v OBK za okres Brnovenkov a mým partnerem v Jaderné elektrárně je Ing. Peter Rydlo. Společně máme na
starosti Jadernou a radiační bezpečnost. Hlavním motivem pro vznik OBK byla snaha o
další posílení vzájemné důvěry mezi elektrárnou a občany v jejím okolí. Našim úkolem
je pravdivým a nezkresleným způsobem informovat veřejnost o dění na Jaderné
elektrárně. Jedná se především o prověřování zpráv a informací týkajících se provozu
elektrárny. K tomu dostáváme kaţdý den E-mailovou poštou stejnou informaci o
provozu elektrárny, jakou dostává vedení ČEZu a Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
Abychom mohli svoji práci zodpovědně vykonávat, musíme mít potřebné odborné
znalosti o činnosti elektrárny a jaderné energetice vůbec. Musíme se neustále vzdělávat.
Při kaţdém jednání OBK (kde bývá většinou přítomen ředitel Ing. Linhart, nebo jeho
zástupce Ing. Vlček), navštívíme některý z provozů elektrárny, zúčastňujeme se
studijních cest do jiných jaderných elektráren, „exkurzí“ od těţby uranu a jeho
zpracování aţ po výrobu palivových proutků, návštěv úloţišť vyhořelého paliva,
zúčastňujeme se i havarijních cvičení společně s HZS kraje Vysočina, Jm kraje, AČR a
ostatních sloţek záchranného systému i za účasti zahraničních pozorovatelů a protoţe
máme přístup do všech částí elektrárny, musíme absolvovat psychotesty i školení
zakončená zkouškami a to pravidelně kaţdý rok. Je to práce zajímavá, ale také náročná
a zodpovědná. Jsem rád, ţe po svých zkušenostech v OBK mohu s čistým svědomím
říct, ţe Jaderná elektrárna Dukovany, ve srovnání s ostatními, které jsem měl moţnost
navštívit, je mezinárodními organizacemi zařazena mezi prvních 10 nejlépe
provozovaných a nejbezpečnějších elektráren tohoto typu ve světě - právem. (Pro
informaci jen v USA je 103 jaderných elektráren) Více na www.obkjedu.cz
Marek

DIVADELNÍ KROUŽEK
Někteří lidé hodnotí naše děti slovy „ Dnešní děti si ničeho neváţí, hrají si jen
s mobily a počítači, kouří a dělají nepořádek v čekárnách“. Je to částečně pravda,
pokud mají mnoho volného času, zlobí a vymýšlí co by provedly. Zamysleli jsme se
někdy nad tím, proč tomu tak je? Věnujeme svým dětem dostatek svého času?
Vţdyť oni nás umí tak mile překvapit tím co zvládnou a dokáţí. Stačí jen málo,
dobrý nápad a pár ochotných lidí, kteří dovedou pomáhat.S jejich pomocí se nám
podařilo uspořádat pár pěkných akcí. Na podzim to bylo naše první uspávání
broučků. Kdyţ mají lidé noc, mají broučci den a čím temnější, tím zářivější jsou
jejich světélka. Tak vypadal i průvod dětí, který se vydal navštívit před zimním
spánkem naše broučky. Během cesty je čekala malá překvapení. Nejdříve navštívili
Janinku ve vřesu, která dala dětem na cestu koláče. Dále pokračovali k chaloupce pod
jalovcem kde brouček ukázal jak i on umí zlobit maminku. Poslední zastavení bylo
v chaloupce pod dubem. Brouček pomáhal Berušce uklízet dříví na zimu, odměnou
jim byl sladký med, který jim dala kmotřička . Na konci trasy čekala i na děti sladká
odměna. Odměnou za přípravu organizátorům byla velká účast a rozzářené oči dětí
pyšníci se svými lampióny.
Na mikulášskou besídku si děti z krouţku připravily krátkou scénku. V ní čerti sice
lákali děti na svou stranu, ale jako kaţdý rok nepochodili a odešli s prázdnou.
O Vánocích jsme předvedli pastýřskou hru, která byla oţivením při vystoupení
ţivého betléma. Naší zatím poslední akcí byl karneval, kde děti zahrály úsměvnou
pohádku o jeţibabě. Na závěr jsme se všichni utvrdili v tom, ţe pro děti stojí za to
vymýšlet nové a nové akce třeba jen pro radost ze společných záţitků.
Poděkování patří všem kdo nám na našich společných akcích pomáhají.
Růţena Procházková
PŘÍSLOVÍ
Víno pij z malé sklenky, moudrost z velké. Čínské
Hloupý přemýšlí o tom, co řekl, moudrý o tom, co řekne. Perské
Chudého léčí práce, bohatého doktor. Polské
Blbnutí je pro moudrého ten nejlevnější druh rekreace. Tyrolské
Do ţen a do melounů se nevidí. Italské
Je lépe jeden pohár navíc zaplatit, neţ vypít. Švýcarské
Spěchat je dobré jen při chytání blech. Tatarské
Toho, kdo chce jít, osud vede, toho, kdo nechce, vleče. Latinské

ROZPOČET OBCE NA ROK 2009
Příjmy

Výdaje

Daň z příjmu FO srážková
94000
Daň z příjmu FO - záv. Činn. 1204000
Daň z příjmu FO kap.výnosy 106000
Daň z příjmu práv. osob
1820300
Daň z přidané hodnoty
2223000
Daň z nemovitosti
322000
Poplatky za likvidaci odpadu
303600
Poplatky ze psa
13600
Užívání veř. prostranství
300
Správní poplatky-ověřování
4200
Neinvest. dotace ze stát. roz.
145400
Neinvest. transfery od obcí
62500
Neinvest. dotace Úřad práce
422000
Les - prodej dřeva
1000
Čistírna odpadních vod
151800
Kabelová televize - poplatky
48000
Knihovna - půjčovné
1600
Místní rozhlas a TKR
10500
Tělocvična a kurt - nájem
46000
Hřbitov, hrobová místa-nájem
600
Ekodvůr-třídění odpadu
19000
Vnitřní správy
153600
Úroky z Komerční banky
44000
Skládka
3000

Les
Silnice
Stavby v obci
Rozvod vody
Čistírna odpadních vod
Kabelová televize
Mareřská škola
Základní škola
Knihovna
Kultura
Kostel
Rozhlas
Zpravodaj
Sbor pro obč. záležitosti
Sport
Klub seniorů
Zdravotní středisko
Veřejné osvětlení
Hřbitov
Veřejně prospěšné práce
Likvidace odpadů
Projekty
Veřejná zeleň
Hasiči
Zastupitelstvo
Místní správa
Finanční operace
Dotace organizacím
Nákup pozemků
Půjčka KTS Ekologie

25000
398000
70000
20000
300000
200000
380000
690000
140000
160000
40000
35000
15000
45000
180000
22000
5000
190000
120000
422000
600000
200000
50000
41000
659000
1513000
30000
70000
550000
30000

CELKEM

CELKEM

7200000

7200000

HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2008
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 Komer. banky
Skládka
Dotace - okna v MŠ
Mikroregion - vrácení půjčky

105900
1103400
93516
1622300
2166400
321500
269600
13600
300
4200
167400
84700
421811
1000
153600
47100
1600
10511
44300
600
18103
155708
43507
2700
255700
124000

Les - služby, SVOL
600
Silnice-opravy,zim. údržba 837406
Čistírna odpadních vod
243636
Kabelová televize + progr.
224590
Mateřská škola
350000
Základní škola
919833
Obecní knihovna
28942
Kultura
160052
Památky - kostel
9326
Místní rozhlas - opravy
4012
Zpravodaj
5363
Sbor pro občanské záležit.
37701
Tělovýchova a sport
75424
Veřejné osvětlení
149100
Hřbitov-energie, údržba
20468
Odpady komunální
578262
Vzhled obce, veř. zeleň
48000
Volby
30200
Klub seniorů
20000
Sbor dobrovolných hasičů
205983
Zastupitelstvo obce
621780
Splátka jistiny
78180
Vnitřní správa
1633260
Úroky z jistiny
29200
Dotace obč. sdružením
81086
Veřejně prospěšné práce
342496
Mikroregion Kahan
7140
Pitná voda
15753
Zdravotní středisko
12152

CELKEM

7233056

CELKEM

6769945

Vzhledem k tomu, ţe ve druhé polovině roku 2008 Zpravodaj nevyšel,
přejeme dodatečně stálé zdraví, štěstí a spokojenost všem jubilantům, kteří
oslavili ve druhém pololetí roku 2008 svoje významná ţivotní výročí a
současně přejeme i všem jubilantům, kteří oslavili, nebo ještě oslaví svoje
významná ţivotní výročí v lednu aţ dubnu roku 2009. Všem přejeme aby
ještě dlouhá léta proţili v pohodě v kruhu svých rodin a svých přátel.

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

Svoboda Zdeněk
Piňosová Boţena
Došková Růţena
Bartoš Augustin
Chocenská Zdeňka
Hrušková Marie
Věţníková Ludmila
Vaverková Ludmila
Fabiánek Jaroslav
Hromek Cyril
Procházková Marie
Kocmanová Jiřina

č. 244
č. 215
č. 136
č. 214
č. 193
č. 163
č. 228
č. 52
č. 170
č. 94
č. 2
č. 212

Pan Juřica Hynek
Pan Ţaloudek Jan
Pan Ţák Václav
Pan Matěja Jaroslav

č. 213
č. 38
č. 14
č. 35

2009

Paní
Pan
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní

Čermáková Růţena č. 146
Sysel Blahoslav
č. 246
Koţíšek František č. 14
Skokanová Emílie č. 55
Kazdová Růţena
č. 192
Šindelková Marie č. 3
Nekudová Magdalena č.37

V sobotu 4. dubna 2009 budou hasiči provádět sběr ţeleza po obci
___________________________________________________________________
Zpravodaj Zakřany vydává Obecní úřad Zakřany
Tisk: Gloria Rosice, Tyršova 266

