BETLÉM – PROSINEC 2009

Váţení spoluobčané,
s nástupem Nového roku bývá zvykem hodnotit rok, který právě uplynul,
co se nám povedlo a co ne. Ti z vás, kteří navštěvují zasedání
zastupitelstva obce, přehled mají. Pro ostatní, velice stručně: První
kulturně-společenskou akcí byl tradičně Novoroční ohňostroj se
„svařákem“. V březnu senioři oslavili MDŢ a v květnu Svátek matek.
V dubnu jsme slavili „Den země“, v červnu uspořádali Hasiči letní noc,
v srpnu TJ Sokol předpouťovou zábavu
a obec tradiční pouť
s koncertem dechové hudby, včetně vystoupení našich skvělých
maţoretek. V září naši mladí uspořádali hody, které neměly chybu a po
podzimním Putování s broučky uţ se blíţil čas vánoc. Vánoční posezení
pro seniory připravily členky Sboru pro občanské záleţitosti, rozsvícení
vánočního stromu ţáci ZŠ a ţivý Betlém společně ţáci i skauti za
pomoci i hudebního doprovodu dospělých. Dřevěnou stavbu Betléma,
tak jako kaţdoročně a přesto vţdy originální, postavili Vláďa Procházka
ml., Petr Avrat a Ivo Cibulka. Ve druhém čtvrtletí jsme začali plánované
i mimořádné stavební práce. Dle moţností jsme svépomocí opravili horní
hřbitovní zeď a provedli nové oplocení zahrady za OÚ. Opravu
komunikace na 2.Kopci a opravu deštěm podemleté polní cesty, provedla
firma „Soukup“, izolaci zdiva proti vlhkosti v Zákadní škole firma „HW
panty“ Vev. Knínice, rekonstrukci III. etapy kabelové televize včetně
digitalizace přijímací stanice firma „AGER“ a novou odpadní kanalizaci
v Mateřské škole firma „Cejnek“. Svépomocí jsme provedli stavbu
autobusové čekárny a v závěru roku provedla firma „Miloš Ryšavý“
rekonstrukci obecní knihovny, výměnu oken a novou elektroinstalaci.
Nábytek vyrobila firma „Trojan“. Vykoupili jsme pozemky pro výstavbu
RD za 1.205.200,- Kč a nechali zpracovat projekty na zateplení budovy
ZŠ, na úpravu školního bytu (další učebna, druţina a jídelna) a na
penzion pro seniory, v celkové částce 586.000,- Kč. Některé úkoly se
nám splnit nepodařilo, proto se na ně zaměříme letos. Přesto ţe jsme
vloni museli pouţít část rozpočtové rezervy, protoţe ekonomická krize
ovlivnila i naše daňové příjmy a tím i hospodaření obce, budeme se i
letos snaţit zrealizovat to, co je pro obec a občany důleţité a potřebné.
Zpracovali jsme ţádosti na několik dotačních programů a protoţe se nám
vţdycky podařilo nějaké finance zajistit, doufáme, ţe i letos tímto
způsobem posílíme obecní rozpočet, abychom mohli všechny plánované
úkoly splnit. Závěrem Vám všem v Novém roce 2010 přeji hlavně pevné
zdraví, ale i trochu štěstí, klidu, rodinné pohody a vzájemné tolerance.
Marek
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TŘÍKRÁLOVÁ

SBÍRKA

V dřívějších dobách, tak jako jakékoliv obchůzky byla i tříkrálová
konána s cílem malého přilepšení ve formě koledy, kterou koledníci
získali. Průvod chodil od domu k domu, vykuřoval je kadidlem a kropil
svěcenou vodou. Společně s domácími se koledníci modlili a zpívali
koledy, z nichţ nejznámější je „My tři králové jdeme k vám…“ nebo
hráli jednoduchou hru s prvky legendy o Třech králích. Při odchodu
napsali nade dveře svěcenou křídou K+M+B a příslušný letopočet. Byla
to počáteční písmena oněch tří králů. Časem se však objevil jiný výklad.
Nápis v podobě: C+M+B prý mohl také znamenat: „Christis mansionem
benedicat“. Český překlad zní: „Kristus nechť poţehná tento příbytek“.
Smyslem obchůzky totiţ opravdu bylo předat poţehnání všem domům a
lidem, kteří v nich přebývali. Tříkrálové obchůzky v minulém století
téměř vymizely. V současnosti se však objevují častěji, většinou
v podobě charitativních sbírek. I v naší obci se v posledních letech uţ
staly samozřejmostí. Chtěl bych touto cestou poděkovat koledníkům i
všem, kteří svými finančními dary přispěli a pomohli tak zmírnit
následky neštěstí, katastrof i ţivot lidem v tísni. Pomoc bliţním v nouzi
je to nejušlechtilejší, co můţeme jeden pro druhého udělat. Letos bylo
v naší obci při Tříkrálové sbírce vybráno 19.481,- Kč.

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Stálí klienti naší knihovny vědí, ţe od prosince minulého roku, byla
knihovna v rekonstrukci a knihy se půjčovaly v náhradním prostoru na
Obecním úřadě. Jsem ráda, ţe Vás mohu informovat o tom, ţe od 1.
února 2010 bude knihovna opět na svém původním místě. Díky dotacím
z Ministerstva kultury, z programu Jihomoravského kraje a samozřejmě
za přispění našeho Obecního úřadu můţeme otevřít nově vybavené a
hlavně zvětšené prostory pro půjčování knih a vyuţívání internetu. Těm,
kdo mají vlastní internet, doporučuji naše webové stránky, na kterých se
mohou podívat, jak rekonstrukce probíhala. Fotografie v sekci „Galerie“
budou k nahlédnutí v několika příštích dnech. Otvírací doba knihovny je
kaţdé pondělí od 14.00 do 18.00 hodin. Webová adresa je
www.knihovnazakrany.wz.cz .
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice.
Svačinová I.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZAKŘANY
Váţení občané,
úvodem mi dovolte popřát Vám hodně zdraví, štěstí, pohody, vzájemné
tolerance a pochopení v roce 2010.
V loňském školním roce navštěvovalo naši Základní školu Zakřany
celkem 36 dětí, ale v letošním školním roce 2009/2010 uţ jejich počet
stoupl na 42, coţ nás nesmírně potěšilo.
(1.třída – 9, 2. třída – 10, 3. třída – 8, 4. třída – 9, 5. třída – 6).
Jako tradičně bych Vám chtěla připomenout akce naší školy, které se
uskutečnily v tomto školním roce v době od září do prosince.
Září
Říjen
-

Zahajovací táborák
Sportovní den
Divadelní představení „Začarované pohádky“
Hudební vystoupení p. Vojkůvky „Hudební potěšení“
Projektový den-Den zdraví
Divadelní představení-Tetiny-„Podzim“
Program Canisterapie „Poznej svého psa“
Beseda na téma „Egypt“
Návštěva výstavy ovoce, zeleniny, květin, zemědělských
produktů a kuriozit
Výukový program „Jů a Hele na cestách“
Akce pro veřejnost: Putování s broučky

Listopad
- Tradiční sběr papíru
- Beseda s policií ČR
- Výukový program „Vodník Ploutvička a jeho rybník“
- Divadelní představení v Ivančicích „Kouzla a čáry tajemné
Prahy“
- Výtvarný ateliér- Malba-obrázek na sklo
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Prosinec

-

Výtvarný ateliér:Tvoříme na vánoční jarmark
Mikulášská nadílka ve škole
Projektový den:Advent, Mikuláš, Vánoce
Vánoční jarmark
Akce pro veřejnost:Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu
Vánoční vystoupení pro důchodce
Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost

Také bych Vás ráda podrobněji seznámila s webovými stránkami naší
školy www.zszakrany.atlasweb.cz . Ty Vás vţdy informují o aktuálních
a připravovaných akcích naší školy. Dále na nich najdete základní
informace o škole, jména pedagogických a nepedagogických pracovníků
školy, počet ţáků, seznam ţáků, fotogalerii z akcí školy, dokumentaci
školy, rozvrh hodin, krouţky školy, základní informace o školní jídelně a
školní druţině, historii školy, články našich dětí, články do zpravodajů,
dokumenty ke staţení, výroční zprávy školy, organizaci školního roku aj.
Budeme rádi, kdyţ naše stránky navštívíte a třeba nám i napíšete, jak se
Vám líbí nebo naopak nelíbí, co byste na nich chtěli změnit nebo
vylepšit. Předem děkujeme.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří nám přispěli jakoukoliv
částkou na konto adventních koncertů. Na toto konto jsme odeslali
celkem 2.000,-Kč a od Vás jsme vybrali celkem 1.773,-Kč.
Mgr. Renata Procházková
ředitelka ZŠ Zakřany

PRANOSTIKY
Jakým kdo je na Nový rok, takový bude celý rok.
Na Tři krále, zima stále.
Na Hromnice jasná noc, bude ještě mrazů moc.
Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu. .
Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna.
Na svatého Řehoře přeletěly vlaštovičky přes moře.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zdravím všechny čtenáře Zakřanského zpravodaje na počátku roku
2010. Úvodem vás chci seznámit s činností Mateřské školy v druhé
polovině roku 2009.
Po prázdninách odpočinutí, opálení, o kus či kousek povyrostlí, jsme
se vrátili do MŠ s dychtivostí, co bude nového. A bylo; noví i známí
kamarádi; nová i známá paní učitelka (o prázdninách provdána – nyní
Králová). Ve třídě nové stolky a ţidličky pro děti, odráţedla-bagříky,
maňásci a veselá výzdoba.
Uskutečnit připravenou druhou etapu zařizování školní zahrady se
nám nepovedlo-ne však naší vinou. Zbortilo se totiţ odpadní potrubí přes
školní zahradu. Zapracoval na něm zub času i kořeny stromů. Terén nám
rozrýpal bagr a proto musíme počkat do jara. A co uţ máme od začátku
školního roku za sebou ?
Září:
- „Nejmilejší pohádky“- divadelní představení na které nás
pozvala Základní škola
- Koncert pro děti s panem Vojkůvkou
- Dračí den – nějak nám ti draci nelétali, asi by to chtělo
příště prince, který to s draky umí
Říjen

- Tetiny na podzim – divadelní představení se spoluúčastí
dětí. Na oplátku jsme pozvali děti ze ZŠ, MŠ Lukovany
a MŠ Babice.
- Plánovaný akční den- „Policejní technika“ ve spolupráci
s MŠ Babice je pro opakovanou nepřízeň počasí odloţen
na jaro.
- Tématický celek „Sklízíme plody podzimu“ vyvrcholil
tradiční zahrádkářskou výstavou.
- Prodejní výstava knih pro děti v MŠ

Listopad - Začala zvýšená nemocnost dětí nejen v naší MŠ.
- akce připravované na listopad ( kouzelník, podzimní
malování a sportovní hry ) z výše uvedeného důvodu
zrušeny.
- přípravy na adventní čas
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- nácvik programu na vystoupení pro veřejnost

-

vyrábění dárků pro rodiče a seniory
návštěva Mikuláše s Čertem a jejich zhodnocení našeho
snaţení a našich skutků
vánoční představení u Bolka Polívky, přesto ţe jsme
je chtěli spojit s vycházkou po svátečním Brně, jsem se
rozhodla odvolat. Vedla mně k tomu obava o zdraví
dětí při tehdejší chřipkové situaci.

Přesto v polovině prosince vnikla do našich řad chřipková
onemocnění. Počet dětí se sníţil na deset.
Vystoupení pro seniory na OÚ se stalo lehce netradičním, po
vánočním pásmu nastal spontánní dialog; diváci – účinkující. Nečekanou
situaci děti s přehledem ustály a určitě zabodovaly.
Vánoční nadílka v MŠ a besídka pro rodiny dětí proběhla i při
sníţeném počtu. Ty děti, které chyběly, o nic nepřišly – jejich dárky na
ně čekaly pod stromečkem i po Novém roce.
Tradiční vánoční koledování po vesnici jsme stihli ještě před
příchodem mrazů. Loučení s rokem 2009 proběhlo oproti bujarým
plánům poklidně a nostalgicky (málo nás). Vzpruhou se stalo
organizování novoroční reprízy Vánoc a tešení se a čekání na ještě jeden
velký a tajný dar, o kterém jsem věděla jen já a Jeţíšek.
Zbývá mi popřát Vám všem do roku 2010 hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a elánu !
Eva Prokopová
ředitelka MŠ

MOUDROSTI
Kaţdý by se chtěl doţít vysokého věku. Nikdo ale nechce být starý.
Štěstí je jediné co můţeme dávat i kdyţ ho nemáme.
Čeho se raději zříci: Vína, nebo ţen, vţdy bude záleţet na ročníku.
Ţivot je román, který si píše kaţdý sám. Přeji Vám, aby ten Váš byl
dlouhý a krásný.
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HASIČI
Hasiči koncem roku 2009 zhodnotili činnost sboru
na „Valné hromadě“, která byla v sále Obecního
úřadu 12. prosince. Ve sboru je v současné době
zaregistrováno 96 členů ; z toho 25 ţen. Na
činnosti se také podílí 22 dětí od 7 do 18 roků.
V roce 2009 jsme zasahovali u jednoho poţáru
v katastru obce a několikrát jsme pomáhali
zlikvidovat škody vzniklé při přívalových deštích.
Zásahová jednotka také úspěšně absolvovala
prověřovací cvičení v areálu firmy WOČ a KRAB.
Výbava sboru byla doplněna zásahovými obleky včetně obuvi a
z prostředků obce jsme zakoupili kompresor pro rychlejší natlakování
AVIE. Tím se podstatně zkrátila doba výjezdu techniky. Aby bylo moţné
lépe uspořádat výstroj v hasičské zbrojnici, dohodli jsme se s vedením
obce o postavení přístřešku v areálu ČOV, kde chceme uloţit málo
pouţívaný přívěsný vozík zhotovený z přívěsu PPS12, případně díly
překáţkové dráhy pro nácvik poţární štafety na soutěţích. Tím vznikne
v hasičské zbrojnici větší prostor, kam chceme umístit další skříňky pro
lepší uloţení výstroje. V minulém roce jsme provedli dokončení vjezdu a
úpravu terénu před zbrojnicí, vybetonování kanálu včetně napojení na
kanalizaci a poloţení roštů. V měsíci dubnu jsme provedli sběr
ţelezného šrotu po obci a bylo sebráno 8 tun ţeleza. V našem sboru
máme čtyři soutěţní druţstva. Druţstvo mladých hasičů do 12 roků,
druţstvo starších do 16 roků, druţstvo ţen a druţstvo muţů. Obě
druţstva mládeţe postoupila přes obvodní a okresní kolo na Mistrovství
Moravy, kterého jsme se bohuţel nemohli zúčastnit z důvodu dalších
akcí dětí (škola v přírodě, soutěţe maţoretek). Muţi postoupili přes
obvodní kolo do okresního, kde se umístili na 5. místě. Ţeny byly
úspěšnější a postoupily přes obvodní a okresní kola i Mistrovství
Moravy, aţ na Mistrovství republiky, které bylo v Nymburku, kde
obsadily 8.místo. V měsíci lednu jsme v restauraci Kamenka uspořádali
tradiční Hasičský ples a v červnu „Letní noc“ u rybníka. V květnu jsme
byli společně s dětmi na 3 denním soustředění v přírodě, v areálu
oslavanských skautů v Pozďatíně. Mladí byli s vedoucími také na
jednodenním zájezdu v brněnském zábavním parku „Bongo“ a dospělí
zase v Hustopečích na „Burčákových slavnostech“ Letošní „Hasičský
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ples“ byl 22. ledna tradičně v restauraci Kamenka. Na jaře budeme jako
kaţdý rok provádět sběr ţelezného šrotu a o termínu budeme včas
informovat. V květnu se chceme zúčastnit pokusu o překonání rekordu
v dálkové dopravě vody. Organizátorem této akce je hasičský sbor
z Nových Dvorů z kraje Vysočina. 19. června chceme uspořádat
společně s Obecním úřadem „Letní noc“ u poţární nádrţe. Hasiči oslaví
105 roků od zaloţení sboru v Zakřanech a obec 660 let od první písemné
zmínky o obci. Připravíme den otevřených dveří v poţární zbrojnici a
večer Křiţíkovu fontánu. Ještě všem občanům Zakřan všechno nejlepší, i
hodně úspěchů, zdraví a pohody v roce 2010 přejí hasiči.
P.S. Děkujeme všem našim sponzorům, kteří svými dary přispěli do
bohaté tomboly i k celkové úrovni hasičského plesu. Jsou to:
Restaurace KAMENKA, OÚ Zakřany, p.Multuš R., p.Melkes M.,
p.Věžník L.,
Vojenská technika WOČ, Svíčkárna KRAB,
p.Veverka M., J+M Nekužovi, p.Trojan D., M+J Rudolfovi,
Ing.Procházka M., p.Bazal S., p.Pavlíček R., AZOS, p.Prokeš L.

KULTURNÍ AKCE 2010
Ţe naše obec ţije bohatým kulturním i společenským ţivotem je
všeobecně známo. V tomto roce nás však mimo tradičních kulturních a
společenských akcí čekají ještě tři velmi důleţité události. Letos je to 660
let od první písemné zmínky o obci (v r. 1350), 120 let od postavení
nové kaple sv. Donáta (stavba byla dokončena 15.6.1890) a konečně
105 let od zaloţení Sboru dobrovolných hasičů v Zakřanech (v r.1905).
Je tedy samozřejmé, ţe taková významná výročí obce je třeba důstojně
oslavit. Společné oslavy jsme naplánovali na sobotu 19. června 2010.
S programem, který se teprve připravuje vás včas seznámíme. Uţ teď
můţeme prozradit, ţe máme v úmyslu uspořádat letní noc včetně voru a
uvidíte i „Malhostovickou světelnou vodní fontánu“ (ne Křiţíkovu, jak
mně opravil můj kolega a dlouholetý starosta Malhostovic - Petr
Grünwald). Někteří z vás ji uţ viděli před 10 lety, kdy jsme slavili 650
let obce. Protoţe se většina oslav v naší obci - vzhledem k malému sálu odehrává „pod širákem“ mezi Obecním úřadem a poţární nádrţí, budeme
potřebovat hezké počasí. To bude samozřejmě potřeba i na pouť, která
bude letos v neděli 8. srpna, na hody 4. a 5. září i na podzimní „Putování
s broučky“. Tak nám drţte palce, ať nám to i tentokrát vyjde.
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PARALEN
V období nachlazení a všelijakých rým, kašlů, chřipek a viróz vám
chci napsat něco o léku, který vám pomůţe.
Je to paracetamol: látka sniţující teplotu a také výborné analgetikum,
lék proti bolesti. Nyní v éře zapovídající acylpyrin je nejpouţívanějším
lékem na sníţení teploty. Kdyţ budete mít horečku, tj. tělesnou teplotu
vyšší neţ 38 stupňů a nebudete se chtít jednorázově vypotit, vemte si
tabletu Paralenu nebo Panadolu 500mg. Jedna tableta vám spolehlivě
sníţí teplotu. Na bolení hlavy u rýmy či chřipky, ale i na začínající
migrénu musíte uţít tablety dvě, tj. 1000mg paracetamolu v jedné dávce.
Pokud se poddávkujete, bolest jednak ţe nezmizí, ale ani její intenzita se
nesníţí na polovinu. Najednou si můţete vzít maximálně dvě tablety
Paralenu a tuto dávku zopakovat nejdříve po 6 hodinách. Jestliţe bolest
či vysoké horečky přetrvávají, navyšování samotného Paralenu by
nemělo efekt, proto je výhodné jej zkombinovat s ibuprofenem –
růţovou „lentilkou“ Ibalginem.
V čem ještě tyto dvě látky (s kterými si ovšem bohatě vystačíte!)
najdete? Co je nejspolehlivější lék na chřipku podle televizní reklamy?
Modafen? Coldrex? Paralen Plus? Nebo či snad Extra? Kdyţ vám uţ je
tak zle, ţe v lékárně vytáhnete stovku i více za tyto zázračné preparáty!
Srovnala jsem jich kvůli vám třináct, včetně ceny a vedlejších a
neţádoucích účinků.
Coldrex a jeho pododrůdy, Febrisan a Paralen (či Panadol) Plus nebo
Extra obsahují kromě paracetamolu (jehoţ dávka se pohybuje od 325mg
do 1000mg) látky, které s vámi provedou ony léčivé divy. Jde o látky
fenylefrin, pseudoefedrin nebo dextromorfan. První dvě mají za úkol
oplasknout sliznice dýchacích cest, především nosní, poslední z nich je
látka podobná kodeinu, která na centrální úrovni zastavuje kašel. Cena
těchto tablet či sáčků k přípravě nápoje se pohybuje od cca 3 do cca 6
korun, pouţívají se 1-2 tablety. Tyto látky vás bezesporu nastimulují. Jde
o deriváty metamfetaminu, takţe vám rozpumpují srdce, mírně zvýší
krevní tlak, nabudí vás a zaţenou ospalost a mezi tím i zmírní otok
nosních sliznic. Dávka v těchto lécích je sice nízká, ale přesto (a vůbec
ne výjimečně) na některé lidi působí spíše nepříjemně – mají pocit
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bušení srdce, točí se jim hlava a i kdyţ si lehnou, neusnou za ţádnou
cenu. Pokud musíte jít do práce i s chřipkou, můţou vám pomoci
překonat nejhorší, pokud jste se rozhodli chřipku vyleţet a vyspat se,
rozhodně si je neberte, neusnete po nich!
Další obdobou je Modafen (chřipka z těla ven!) – ale samotných
200mg ibuprofenu by to nedokázalo, proto k nim přidali 30mg
pseudoefedrinu, který uţ něco dokáţe a ne nadarmo se z Modafenu vaří
pervitin! Fenylefrin je látka, která je i v malém mnoţství zakázaná pro
profesionální sportovce a je hodnocená jako doping.
A ještě v reklamách říkají, ţe některé tyhle všeléky obsahují vitamin
C!? Obsah: 30 aţ 60mg v jedné tabletě či sáčku!!! Denní doporučená
dávka v prevenci u zdravého člověka je 120 mg denně. Pokud máte
chřipku, potřebujete alespoň 2 aţ 3 gramy.
Shrnutí: kupte si Paralen a Ibalgin a vitamin C.
Na teplotu jedna tableta Paralenu vás přijde na 1,35 Kč, bolest hlavy,
začínající migrénu či mírnou bolest zubů zvládnete za 2,70. Tableta
Ibalginu 400mg vás vyjde na necelé 2 koruny a navíc má i protizánětlivý
účinek.
A jestli musíte jít do práce a musíte to vydrţet, uţívejte kombinaci 2
tbl. Paralenu 500mg + 1 tbl. Ibalginu 400mg (ano, najednou všechny 3
tablety) co 8 hodin. A k tomu vitamin C
v co nejvyšší dávce (2 – 3
gramy denně), jím se nedá předávkovat.
Přeji Vám, abychom zůstali jen u teorie! Krásnou zimu!
Vaše obvoďačka

SOKOL ZAKŘANY
Sokol Zakřany přeje všem příznivcům hodně zdraví a spokojenosti do
nového roku. Děkujeme divákům a fandům, ţe si zase našli cestu na
Výsek a v hojném počtu nás podpořili v uplynulé sezoně. Naše muţstvo
patří ve IV.C skupině divácky k nejnavštěvovanějším. Po podzimní části
se podařilo A muţstvu skončit na prvním místě v tabulce a má dobrou
výchozí pozici pro vytouţený postup. Doufejme, ţe se to letos podaří. B
muţstvo naopak tabulku uzavírá z druhého konce, ale důleţité je, ţe se
mohlo zapojit do hry více zakřanských hráčů, a o to nám šlo především.

10

Jsme rádi, ţe se podařilo vybudovat pěkné nové občerstvení a upravit val
za zadní brankou, kde bude přírodní tribuna. Dále jsme vyčistili Víry a
jejich okolí, zlikvidovali kolotoč, vybudovali nové sprchy včetně
podlahy. Obrovskou časovou a finanční zátěţ představuje údrţba našeho
nově zatravněného hřiště. Práce na dokončení celého areálu je ještě
mnoho, ale kdo na fotbal chodí, tak určitě musí změny k lepšímu ocenit.
Travnatá plocha vyţaduje kvalitní údrţbu, ať hrajete I. ligu nebo IV.
třídu. Děkujeme OÚ Zakřany, všem sponzorům a všem těm, kteří nám
jakkoliv pomáhají vybudovat a udrţet nový sportovní areál na
Výseku.Těšíme se na všechny diváky a fandy a v další sezoně přijďte
podpořit obě naše muţstva.
L. Bok

TERMÍNOVÁ LISTINA – JARO 2010
Kolo

Datum

Začátek

„A“

MUŽI „A“ - IV. C

12.
4.4. N
15.30
Zakřany B-ZAKŘANY A
13.
10.4. S
15.30
ZAKŘANY A-Říčany B
14.
18.4. N
16.00
Lukovany-ZAKŘANY A
15.
24.4. S
16.00
ZAKŘANY A-Příbram
16.
1.5. S
16.30
Čučice -ZAKŘANY A
17.
8.5. S
16.30
ZAKŘANY A-Domašov
18.
15.5. S
16.30
Babice-ZAKŘANY A
19.
22.5. S
16.30
ZAKŘANY A-Oslavany
20.
30.5. N
16.30
Veverské Knínice-ZAKŘANY A
21.
5.6. S
16.30
ZAKŘANY A-Budkovice
22.
13.6. N
16.30
Ketkovice-ZAKŘANY A
16.kolo – Čučice – hřiště Ketkovice

TERMÍNOVÁ LISTINA – JARO 2010 „B“
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Kolo

Datum

Začátek

MUŽI „B“ - IV. C

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

4.4. N
11.4. N
17.4. S
25.4. N
2.5. N
9.5. N
16.5. N
23.5. N
29.5. S
6.6. N
12.6. S

15.30
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

ZAKŘANY B-Zakřany A
ZAKŘANY B-Ketkovice
Říčany B-ZAKŘANY B
ZAKŘANY B-Lukovany
Příbram -ZAKŘANY B
ZAKŘANY B-Čučice
Domašov-ZAKŘANY B
ZAKŘANY B-Babice
Oslavany-ZAKŘANY B
ZAKŘANY B-Veverské Knínice
Budkovice-ZAKŘANY B

KLUB SENIORŮ
Prázdniny uběhly jako voda v potoce a my jsme se opět sešli na svém
pravidelném čtvrtečním posezení. Všichni se uţ těšili, ţe si opět spolu
popovídají a sdělí si co nového se přes prázdniny událo v rodinách,
v obci i jejím okolí. A opravdu i měli co povídat. Jak jsou na tom se
zdravím, co se na zahradě urodilo a naopak čeho narostlo málo. Někteří
byli také „na dovolené“, poznávali krásy naší země, aby si odpočinuli od
všedních starostí a načerpali sil do podzimních a zimních dnů, které jistě
všichni potřebujeme. Zástupci klubu seniorů se také zúčastňují schůzek
klubů seniorů mikroregionu Kahan. Tam si předávají své zkušenosti
z pořádaných akcí a motivaci pro další činnost klubů. Na jedno čtvrteční
odpoledne přijela paní Hamrlová, která nám předváděla kuchyňské
potřeby firmy Tupperware. Někteří této nabídky vyuţili a něco si
nakoupili. Dny se krátily a tak se nám pomalu blíţil prosinec, poslední
měsíc v roce, na který se těší hlavně děti. Nejdříve s trochou obav, co jim
Mikuláš naloţí a pak, co přinese Jeţíšek. Také do našeho klubu seniorů
zavítal Mikuláš, samozřejmě i s čertem. Všichni se dobře bavili a dostali
malou nadílku. 30. prosince jsme se rozloučili s rokem 2009
silvestrovským posezením. K tanci, ale hlavně k poslechu nám zahrál
pan Sigmund. Na závěr bych chtěla poděkovat panu starostovi a celému
zastupitelstvu naší obce za to, ţe nezapomínají na své starší občany a
umoţňují nám, abychom se mohli scházet. Všem našim občanům bez
rozdílu věku chceme za Klub seniorů popřát pevné zdraví, osobní
spokojenost i štěstí a aby se jim splnila i ta nejtajnější přání v roce 2010.
Vyhnalíková R.

ZIMA
Letošní zima nám všem opravdu dává zabrat. Sníh uţ není kam dávat a
zimní údrţba komunikací i chodníků nám působí čím dál víc starostí.
Problémy jsou i s parkováním a proto chci poděkovat všem, kteří nám
při prohrnování nepřekáţí. Přesto ţe se snaţíme prohrnovat i sypat,
dávejte na chodnících pozor, protoţe stoprocentní bezpečnou schůdnost
v kterékoliv době, zajistit nelze. Dík za pochopení.
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2009
Výdaje

Příjmy
Daň z příjmu FO srážková
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 VPP
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-za třídění odpadu
Vnitřní správy
Úroky z Komerční banky
Skládka
Dotace – silnice + knihovna
Mikroregion – setkání seniorů
Připojování RD na sítě
Distribuce jodidu draselného
Dotace z JMK na volby

3,048.390
1,022.422
89.596
1,119.513
2,126.385
349.796
292.800
13.500
350
6.980
145.400
62.499
464.840
900
145.300
47.700
1.490
10.725
37.325
288
19.114
141.167
25.504
3.530
222.000
50.000
45.000
5.200
17.300

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

24.614
679.589
74.862
18.504
315.569
161.897
456.333
1,087.755
286.316
127.423
6.549
2.710
9.862
52.427
185.988
74.981
14.290
187.942
20.325
432.290
654.454
424.850
52.128
48.925
640.070
1,738.206
36.879
69.117
1,205.200

CELKEM

9,515.014

CELKEM

9,090.055

13

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010
Příjmy

Výdaje

Daň z příjmu FO srážková
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
Třídění odpadu
Vnitřní správy
Úroky z Komerční banky
Skládka

130.300
1,224.000
126.000
1,852.000
2,269.600
331.000
334.000
13.600
2.300
5.200
145.400
62.500
422.000
26.100
154.600
48.000
2.200
10.500
48.500
600
23.000
153.600
47.000
3.000

Les
Silnice
Stavby v obci
Rozvod vody
Čistírna odpadních vod
Kabelová televize
Mateřská 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

25.000
450.000
250.000
20.000
305.000
95.000
420.000
1,190.000
29.000
160.000
40.000
35.000
15.000
48.000
180.000
24.000
15.000
200.000
120.000
350.000
610.000
280.000
52.000
45.000
643.000
1,600.000
38.000
66.000
130.000

CELKEM

7,435.000

CELKEM

7,435.000
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Protoţe se nám zpravodaj koncem loňského roku nepodařilo vydat,
dodatečně všem občanům, kteří v poslední třetině roku 2009 oslavili svoje
významná výročí přejeme, aby ještě dlouhá léta proţili ve zdraví a pohodě
v kruhu svých rodin a svých přátel. Současně přejeme i všem, kteří oslaví
svoje významná výročí v 1. čtvrtletí roku 2010.
Paní
Paní
Pan
Pan
Pan
Pan

Vaverková Ludmila
Budínská Anna
Chatrný Vlastimil
Hromek Cyril
Juřica Hynek
Menšík Antonín

č. 52
č. 116
č. 103
č. 94
č. 213
č. 229

Pan
Paní
Pan
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní

Sysel Blahoslav
Hájková Růžena
Vaverka František
Pavlíčková Marie
Skokanová Emílie
Bohatý František
Maňásková Josefa
Mrázková Jitka

č. 246
č. 216
č. 194
č. 129
č. 55
č. 230
č. 87
č. 100

____________________________________________________________
Zpravodaj Zakřany vydává Obecní úřad Zakřany
Tisk: Gloria Rosice, Tyršova 266

