ZAHRÁDKÁŘI V UHELNÉM DOLE „ANSELM“

Váţení spoluobčané,
dostává se k Vám druhé číslo našeho zpravodaje v roce 2010. Původně
mělo vyjít na začátku prázdnin, ale z důvodu mého velkého
zaneprázdnění (hlavně s přípravou výstavby RD, rekonstrukce Základní
školy a zateplení), i pozdního dodání příspěvků (některé aţ koncem
srpna), se to dřív nestihlo. Přesto doufám, ţe se alespoň částečně podaří
informovat Vás o tom, co se v naší obci i ve společenských organizacích
událo, nebo co se ještě připravuje.
Jak mnozí z Vás víte, zastupitelstvo naší obce rozhodlo v letošním
roce zrealizovat rekonstrukci naší Základní školy. Rekonstrukce
spočívala v tom, ţe se z uvolněného školního bytu stavebními úpravami
vytvořila další třída, místnost pro druţinu, jídelna s výdejnou a sociální
zařízení pro obsluhu stravování. Probouráním chodby pak došlo ke
spojení s hlavní budovou školy. Při tom jsme provedli i rekonstrukci
stávající šatny a elektrické instalace. Celkové náklady na tuto akci
v částce asi 1.400.000,- Kč nejsou konečné, protoţe zbývá ještě vybavit
výdejnu myčkou, dřezy a policemi, el. ohřívacím stolem a
termonádobami na převoz jídla, v nových místnostech je třeba zhotovit
kryty na radiátory a další drobné úpravy. Od nového školního roku
budou tedy všichni naši ţáci i učitelé v jedné školní budově a děti
nebudou muset přebíhat (občas i v dešti) mezi hlavní školní budovou,
třídou v budově č. 92 (za kostelem) a obecním úřadem, kam chodily na
obědy. Celou rekonstrukci školy prováděla stavební firma „Ryšavý“
z Vémyslic. V polovině prázdnin jsme dostali zprávu, ţe byla kladně
vyřízena naše ţádost o dotaci na zateplení školy a tělocvičny. To pro nás
znamená sice velkou finanční pomoc, ale po rekonstrukci školy i další
velký zásah do naší rozpočtové rezervy. K dotaci 1.900.000,- Kč musí
obec přidat ze svého rozpočtu částku asi 850.000,- Kč. Pro další roky tak
bude provoz naší školy zabezpečen bez velkých investičních nákladů a
zateplením školy i tělocvičny očekáváme také sníţení výdajů za teplo.
Z důvodu zvýšených investic do školství v letošním roce jsme museli
upravit hospodaření tak, ţe některé akce plánované v roce 2010 bylo
nutné přesunout do roku 2011.
Marek
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Jistě jste se uţ všichni odpočinutí a plni záţitků vrátili
z prázdnin a dovolených a moţná se k Vašemu návratu do běţných
dnů hodí i četba „Zpráviček z naší školičky“ . Pro Váš přehled a
ucelené informace mi nejprve dovolte vrátit se o půl roku zpět,
abychom navázali na předešlé zprávičky. A máme tedy:
Leden:
- Novoroční Vánoce. Po Novém roce nás čekala uţ minule
avizovaná repríza Vánoc: “Novoroční Vánoce“ i s odtajněným
ústředním darem – plazmovou televizí, s ostatními dárky i
cukrovím.
- Zubní prevence v MŠ Babice. Toto téma se po novoročnim
mlsání hodilo – samozřejmě formou pohádky s akčními vstupy
dětí.
- Historické hudební nástroje nám přinesl ukázat a zahrál na ně
Mgr.Pavel Macků
Únor:
- Karneval. není veřejný, uţ řádku let ho organizujeme v MŠ jen
pro sebe, protoţe se nám tato forma veselení se a zároveň
udrţování tradic z různých důvodů osvědčila.
- OH - ani nesportovcům snad nemusím zkratku dešifrovat. Pěkně
jsme si je proţili, sledovali aktuality, tvořili i se zapojením
rodičů koláţe k vítězstvím a nadějím. Inspirováni velkým světem
jsme měli svoje zimní OH v bobování, koulení, házení, lezení,
zahrabávání, vyhrabávání a stavění sněhuláků. Kdo zvítězil?
Všichni, kteří se zúčastnili!
- Kouzelník v ZŠ. Nejvíce obdivované číslo: králík zdrhající
z tašky.
- Tanec absolventů ZUŠ Zbýšov. Rádi jsme pozváni a sdílíme
úspěchy našich starších kamarádů
Březen:
- Fotografování dětí s tématikou Jarní louka. Co dodat? – Máme
nejhezčí kytky.
- Pískované vázy - p. Matoušková. To bylo tajemství pro maminky
k jejich svátku. Ale toho písku!
- Vítání jara se ţáky ZŠ. Všichni jsme si jaro přáli, zaháněli
Morenu zpěvy, ale moc nám to nepomohlo.
- Velikonoční pomlázka. Při tomto přibliţování zvyklostí našich
předků se na nás štěstí usmálo – stihli jsme pomlázku v pauze
mezi propršeným týdnem. Všude nás uţ čekali.
Duben:
- Knihovna – den vzdělanosti. Na letošní návštěvě v knihovně se
nám moc líbilo. Jak by ne – je celá nová!

- Zápis do MŠ. Letos se k zápisu dostavilo nezvykle mnoho dětí.
Od září 2010 bude do MŠ docházet 25 dětí, coţ je u nás nejvyšší
moţná kapacita. Neuspokojení všech ţadatelů určitě ovlivnily
silné ročníky, i to, ţe letos do první třídy odchází pouze 4 děti –
nejsou tedy uvolněná místa.
- O perníkové chaloupce Zbýšov. Pohádka v sále bývalého kina
pro širokou veřejnost – poučila i pobavila.
- Nová paní učitelka. Paní učitelka Králová odchází na mateřskou
dovolenou a nastupuje k nám Bc. Monika Klušáková.
- Den Země. Tradiční kreslení na chodník – na prostoru před OÚ
- Tetiny. Na naše pozvání za námi přijely tentokrát s příběhy s
dopravní tématikou. Strhující, pohotové a vtipné, tak jak to umí
jen ony.
- Plavání. Do plavání jezdíme do Nové Vsi s předškoláky ze
Zbýšova. Letos jsme přibrali i Lukovanskou MŠ. Plavců v kurzu
bohuţel stále ubývalo – postupně dostávali neštovice.
- Čarodějnice. Čarodějnému reji nestačila třída a drendil i po
zahradě. Nízká oblačnost však nedovolila vzlétnout příliš, ani
odletět daleko.
Květen:
- Fotograf. Památeční ročníková fotka spoluţáků je letos prořídlá nemoci
- Den matek v MŠ. Rodinná idylka s miniobčerstvením.
- Den matek na OÚ. Některé děti vystupují na veřejnosti poprvé.
Někteří musí narychlo zastoupit náhle chybějící kamarády. Jsou
výborní.
- Neštovice!!! Udeřily v nebývalé síle a budou trvat aţ do konce
školního roku. S výjimkou dvou, je postupně dostaly všechny
děti.
- Krtek a Vesmírníček. Pohádka v MŠ Babice
- Koncert v ZUŠ ve Zbýšově. Tentokrát se nám předvedli
kamarádi s hudebním talentem.
- Školní výlet Dukovany. Lépe bude nazvat rodinným – příjemné
polodeštivé dopoledne na zámku a v muzeu loutek se sedmi
dětmi. Přeloţit termín nebylo z organizačních důvodů moţno.
Červen:
- MDD – skákací hrady. To jsme si zaskákali! Na malém hradě
přímo u nás ve třídě a na veliký nás pozvali do MŠ ve Zbýšově.
- Výlet do neznáma-známa. Všichni vědí o co jde, ale tváří se,
jakoby nic.Nakonec vţdycky je to pro někoho poprvé.
- Na Výseku. K MDD uspořádal Sokol Zakřany na hřišti dětský
den. Všechny nás srdečně pozvali a akce se jim opravdu
vydařila.
- Vojtíšek Král. Paní učitelce Králové se narodil chlapeček, má
krásné jméno – Vojtěch.
- AZOS. Exkurze za zvířátky se stále odkládala pro deštivé počasí.
Jak bychom se asi vrátili si jistě dovedete představit. Ale dočkali
jsme se.

- Oslavy k výročí obce. Děti zvládly rozšířenou generální zkoušku,
která měla dvě varianty: mokrou a suchou i několik moţností
seskupení účinkujících podle situace. Na oslavách se děti
předvedly – oslnily. Lidé obdivovali výdrţ, zaujetí a kázeň
našich vystupujících dětí. – Příjemný pocit za naše snaţení.
- Pohár se zmrzlinou. Završením školního roku se stal zájezd na
Zastávku s jasným a lákavým cílem: Do Harmonie, na průzkum a
na pohár! Dobrota!
- Poklad. Hledání pokladu letos nevyšlo. Les byl jako houba, na
hřišti bláto a neštovice řádily. Nikdo však nepřišel zkrátka – o
poklad jsme se řádně po loupeţnicku (bezpracně) rozdělili. I
nemocným loupeţníkům jsme schovali.
- Loučení s pí. učitelkou. Poslední den školního roku nastává
loučení. Letos nejen s budoucími prvňáčky, ale i s paní učitelkou
Bc. Monikou Klušákovou. Dlouho u nás nepobyla – čeká ji další
studium. Po prázdninách k nám přijde paní učitelka Gabriela
Klušáková.
Přeji Vám krásné prázdniny, pohodovou dovolenou, šťastný
návrat ze všech cest a příjemné shledání.
Všem příznivcům naší MŠ děkuji za spolupráci a přízeň.
Krásné prázdniny
ředitelka MŠ Zakřany
Eva Prokopová
MÍSTNÍ KNIHOVNA
Pár informací z knihovny. Nedávno jsme v naší knihovně nainstalovali
program na spouštění webového prohlíţeče knih, přímo z Vašeho
domova. Tato sluţba čtenářům velmi usnadní přehled o tom, jaké knihy
je moţné si v naší knihovně vypůjčit. Proto sledujte ON-LINE katalog
na webových stránkách knihovny www.knihovnazakrany.wz.cz pod
hlavičkou „ODKAZY“. Těším se na Vaši nejen osobní, ale i virtuální
návštěvu.
knihovnice Svačinová I.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Váţení občané,
opět máme za námi další školní rok a před sebou ten nový,
nadcházející školní rok 2010/2011. Neţ začneme znovu 1. září,
chtěla bych Vám opět připomenout akce naší školy, které se
uskutečnily v době od ledna do června 2010.
Leden
- Beseda o vývoji hudebních nástrojů v tělocvičně ZŠ

- Divadelní představení Princ Bajaja se ZŠ Příbram – Brno, divadlo B.
Polívky

Únor
- Plavecký výcvik v Nové Vsi
- Zápis dětí do 1. tříd (proběhl 2. února a zapsáno bylo 7 dětí)
- Akce pro veřejnost:Maškarní karneval pro děti (konal se v sobotu 13.
února, připravena byla bohatá tombola, soutěţe pro děti a všichni si
uţili spoustu zábavy)
- Kouzelnické vystoupení Vildomec v ZŠ
- Výukový program: S Vilíkem za medíkem (formou názorné hry se děti
seznamovali s jednotlivými členy velké včelí rodiny, jejich úlohou a
společném ţivotě)
- Návštěva hvězdárny Brno se ZŠ Příbram – Hvězdářská abeceda

Březen
- Tradiční sběr starého papíru (všem velmi děkujeme za jakýkoliv
příspěvek)
- Plavecký výcvik v Nové Vsi
- Projektový den, výtvarná dílna na téma Jaro, Velikonoce
- Vítání jara (proběhlo 24. 3. před OÚ Zakřany, společně s MŠ děti
předvedli krátké pásmo písniček a básniček a poté naši páťáci vhodili
Morenu do hasičské nádrţe a klíči jsme odemkli a přivítali jaro)
- Velikonoční jarmark s výstavou

Duben
- Plavecký výcvik v Nové Vsi
- Hudební výchovný koncert ZUŠ Zbýšov-Oslavany
- Výukový program: Mravenci neţijí jen v kredenci (program seznámil
ţáky s ţivotem a vývojem mravenců, čím se ţiví, jak komunikují, kde
ţijí, jaký je význam mravenců pro ţivotní prostředí)
- Projektový den: Den Země (ţáci naší školy provedli úklid Zakřan od
odpadků)
- Výtvarný ateliér s pí. Matouškovou – Vitráţ do okna – Motýl- dárek
pro maminky
- Divadelní představení v tělocvičně ZŠ – S Tetinama na zelenou
(pozvala nás MŠ Zakřany)
- Čarodějnický rej (proběhl 30. 4., opekli jsme si párky, nachystali
čarodějnické pohoštění a proběhla čarodějnická diskotéka)

Květen
- Vystoupení ke Dni matek
- Vystoupení ke Dni matek pro důchodce
- Výchovně-vzdělávací program s nevidomými: Hele lidi (nevidomá
paní seznamovala ţáky se ţivotem bez zraku, děti pouţívali šátky na
oči, modelovali obličej z hlíny)

Červen
- Výukový program v ekologickém centru Lipka Brno se ZŠ Příbram
- Akce pro veřejnost: Pohádková náves (proběhla 5. 6. jako dárek ke Dni
dětí, po absolvování několika pohádkových stanovišť, čekala všechny
děti na konci odměna a občerstvení)

- Škola v přírodě v RS Kutiny v době od 7. 6. - 11. 6. (téma ŠvPSkřítkovská škola)
- Školní výlet do Hodonína (návštěva ZOO + pohádková plavba)
- Celoškolní soutěţ:Pexesiáda
- Spaní ve škole + závěrečný táborák

Od začátku školního roku se naše škola zapojila do projektu
„Školní mléka.“ Děti mají kaţdý všední den nárok na 1 mléčný
výrobek za velmi výhodnou cenu.
Další projekt, do kterého se naše škola zapojila je „Ovoce do
škol.“ Děti od března dostávají 2x měsíčně bezplatně ovoce,
zeleninu nebo ovocné šťávy.
Oba tyto projekt by měly pokračovat i v dalším školním roce.
Na všechny ţáky se těšíme 1. září v nově zrekonstruované škole.
Mgr. Renata Procházková
ředitelka ZŠ Zakřany

PRANOSTIKY
O svatém Augustinu odpočívej jen ve stínu
Srpen-li nás často nepokropí, polím mnoho škody nenatropí
V měsíci září, kamna nám zazáří
Divoké husy na odletu, konec i babímu létu
Prší-li často v září, z lesů se dlouho voda paří
Svatováclavské časy přinesou pěkné počasí
Po svaté Tereze mráz po střechách leze
MOUDROSTI
To co způsobuje stáří, není věk, ale opuštění ideálů.
K. Světlá

Ţena můţe z muţe udělat milionáře, ale jen z takového, který je
miliardářem.
Ch. Chaplin
Poctivý politik je ten, který opravdu splní to, kvůli čemu byl podplacen.
Počítač je zřízení, které dokáţe za minutu udělat tolik chyb, kolik by tisíc
matematiků dělalo deset let.
Pamatujte, ţe amatéři postavili Noemovu Archu, profesionálové Titanic.

HASIČI
Začátkem letního období pro hasiče skončila
doba soutěţí a bylo nutné připravit techniku
k případným zásahům. Zvláště začátkem léta
v době sucha bylo velké nebezpečí poţárů. V
našem katastru naštěstí k ţádnému poţáru
nedošlo, za coţ bych chtěl jménem hasičů našim
občanům poděkovat. Jeden náš člen se zúčastnil
za hasební obvod Zastávka zásahu při povodních
na Severní Moravě. Naše jednotka se také
podílela na uskutečnění rekordu v dálkové

přepravě vody, kterou organizoval Sbor dobrovolných hasičů Nové
Dvory. Této akce se zúčastnilo 2592 hasičů z 287 sborů z České
republiky a 1 sbor ze Slovenska. Voda se čerpala z Dolních
Louček do 63,46 km vzdáleného vrcholu Ţďárských vrchů –
Devíti skal, s převýšením 541 metrů. K tomu bylo potřeba 3553
kusů hadic „B“, 234 motorových čerpadel a k organizaci 291
radiostanic. Čerpání trvalo téměř 7 hodin a tento úţasný výkon je
zapsán v Ginesově knize rekordů. 16. června hasiči oslavili
společně s oslavami obce 105 roků zaloţení sboru. 21. srpna hasiči
„Na Výseku“ provedli nácvik na soutěţ mládeţe spojený
s grilováním pro aktivní členy sboru. Pro mladé hasiče jsme
v sobotu 28. srpna zorganizovali zájezd do Vyškova, při kterém
navštívili Dinopark a Aquapark. Na 11. září připravujeme 6. ročník
„Generační soutěţe“ v poţárním sportu na Výseku, kterého se
zúčastní všechna druţstva zakřanských hasičů bez rozdílu věku,
včetně seniorů. 25. září plánujeme zájezd na Slovensko do lázní
Podhajská.
Brázda

KULTURNÍ AKCE 2010
Letošní rok je ve znamení velkých oslav. V sobotu 19. června jsme je
zahájili oslavami 660 let výročí od první písemné zmínky o obci
(r. 1350), 120 let od postavení kaple sv. Donáta a 105 let od zaloţení
Hasičského sboru v Zakřanech. Protoţe se všechny větší oslavy z důvodu
malé kapacity sálu konají na prostranství před Obecním úřadem, měli
jsme obavy o počasí, které bylo počátkem léta velmi nestálé. Na konec
všechno dopadlo dobře. Občané i hosté shlédli vystoupení dětí
z Mateřské školy, ţáků Základní školy, všech skupin našich maţoretek i
hašení poţáru, které předvedli naši mladí hasiči. Na závěr nám hasiči z
Neslovic v dobových uniformách předvedli ukázku hašení historickou
ruční stříkačkou, coţ si po vystoupení mohli zkusit i ostatní diváci a děti.
Odpoledním programem nás provázela paní Vyhnalíková a k dobré
náladě mezi jednotlivými vystoupeními hrála cimbálovka „Vojara“,
kterou ve večerních hodinách na taneční zábavě vystřídala skupina
„Galaxy“. Zlatým hřebem večera byla „Malhostovická světelná vodní
fontána „ zakončená ohňostrojem. V sobotu i v neděli byl den otevřených
dveří v Hasičské zbrojnici i v tělocvičně Základní školy, kde jsme
uspořádali výstavu o historii naší obce. Na uspořádání výstavy se svými
exponáty, poháry, medailemi i fotografiemi podílely všechny
společenské organizace v obci –TJ Sokol, Hasiči, Maţoretky, Senioři,

Zahrádkáři, Sbor pro občanské záleţitosti, Základní a Mateřská škola i
místní organizace KDU ČSL. V neděli 20. června odpoledne se na
zatravněném hřišti TJ Sokol Zakřany sehrál fotbalový zápas „Starých
pánů“. Tím jedna část letošních oslav skončila. Myslím si, ţe všichni byli
spokojeni i počasí nám přálo. Děkujeme všem, kdo se na zdárném
průběhu oslav i výstavě jakkoliv podíleli a dík patří i sponzorovi oslav
firmě Ryšavý Vémyslice. Na předpouťové zábavě uţ jsme takové štěstí
neměli. V sobotu 7. srpna se musela zábava přesunout do sálu. Zato
v neděli zase svítilo slunce a o dobrou náladu se postarala dechovka
„Boršičanka“ včetně tradičního vystoupení našich skvělých maţoretek (z
nichţ skupina „Kabaret“ se 28. srpna na Mistrovství Evropy umístila na
7. místě. Blahopřejeme). Na podzim ještě oslavíme další letošní výročí,
kterým je 50 roků od zaloţení Zahrádkářského svazu v Zakřanech v roce
1960. Ve dnech 16. a 17. října uspořádají zakřanští zahrádkáři jiţ
tradiční výstavu ovoce, zeleniny a kuriozit v sále Obecního úřadu.
Protoţe se 15. a 16. října konají společné komunální i senátní volby,
budou tentokrát volby v budově č. 92 (nad zdravotním střediskem),
v místnosti kde byla III. třída Základní školy. Ve dnech 4. a 5. září se
v naší obci budou konat tradiční hody. Hodovou kapelou bude opět
Doubravěnka s kapelníkem Janem Vítem a v sobotu na předhodové
zábavě budou hrát „Noví kaskadéři“ – country kapela Mirka Macholána.
Snad nám i tentokrát počasí bude přát. Potom nás ještě čeká „Podzimní
putování s broučky“ moţná i vánoční koncert a Ţivý betlém.

VOLBY
Podzimní volby se budou konat v měsíci říjnu. Volit se bude
společně do zastupitelstva obce i do senátu. Volby u nás budou ve
dnech 15. října od 14.00 do 22.00 a 16. října od 8.00 do 14.00
hodin. Volební místnost bude tentokrát v 1. poschodí budovy č. 92
(nad zdravotním střediskem).
Pokud v senátních volbách nezíská ţádný kandidát nadpoloviční
většinu, bude ještě druhé kolo. O tom budete včas informováni.
Ze závaţných, nebo zdravotních důvodů můţe volič poţádat
Obecní úřad (nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi OVK) o to, aby mohl hlasovat doma. Potom ho navštíví dva
členové OVK s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a
hlasovacími lístky.
______________________________________________________
Pro volby do senátu budou obálky jiné barvy neţ pro volby do
zastupitelstva a to barvy ţluté. V prostoru pro úpravu hlasovacích
lístků vloţí volič do úřední - ţluté obálky jeden hlasovací lístek pro
kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se
nijak neupravuje.
______________________________________________________
Pro volby do zastupitelstva Zakřan jsou na hlasovacím lístku
uvedeny dvě strany - KDU ČSL a Sdruţení nestraníků. Kaţdá
z nich má 9 kandidátů. Volí se však jenom sedm kandidátů.
Volič můţe:
- označit jednu stranu ( pak dal svůj hlas v pořadí prvním

sedmi kandidátům zvolené strany, poslední dva hlas nemají)
- označit libovolně jednotlivé kandidáty jedné volební strany,
nejvíce sedm (pak dal hlas sedmi označeným, na pořadí nezáleţí)
- označit jednu stranu a ještě například 3 kandidáty druhé strany
( pak dal hlas prvním čtyřem kandidátům označené strany a
třem kandidátům neoznačené strany – tedy celkem zase sedmi)
- označit libovolně kandidáty obou stran dle vlastního uváţení
nejvíce však sedm ( potom dal svůj hlas všem označeným
kandidátům bez ohledu na pořadí a za jakou stranu kandidují)
Veškeré informace voliči obdrţí nejpozději 3 dny před volbami.
V menších obcích jako je naše se lidé většinou znají a volí
osobnosti, kterým věří, ţe obec povedou ku prospěchu nás všech
občanů. Politické boje jsou nám - naštěstí pro nás - vzdálené. Proto
přijďte k volbám všichni kdo můţete, protoţe jedině Vy (a nikdo
jiný) rozhodnete, kdo bude naši obec v dalším volebním období
řídit. Někomu to snad zní jako fráze, ale je to fakt. A to je
v současné době to nejdůleţitější, co můţete pro svoji obec udělat.
Marek

RADY LÉKAŘE
Dnavá artritida
- nemoc králů, zvaná gicht nebo podagra. Jde o nemoc z dostatku.
Nemoc, která se ozve většinou na kloubech, ale škodí i ledvinám.
Někdo o ní ví aţ moc dobře, někdo vůbec.
Typická součást bílkoviny, spíše jde jen o velkou bílkovinnou
molekulu, se střádá v organismu. Krystalky, které stárnutím těchto
bílkovin vzniknou, se ukládají v kloubech a v ledvinách. Trvá
dlouho, neţ z nich vzniknou močové kameny, ale většinou netrvá
tak dlouho, aby krystalky vyvolaly zánět kloubu.
Typický dnavý záchvat je nezaměnitelný. A nezapomenutelný!
Většinou mu předchází prochlazení nebo hostina s hojností masa,
vína nebo piva. Nemocný se probudí nad ránem s úpornou bolestí
nejčastěji v kloubu palce na noze nebo ruce, ale můţe to být i
koleno nebo hlezno. Bolavý kloub je oteklý, zarudlý, extrémně
bolestivý, nesnese na sobě ani ponoţku a kůţe je napnutá
k prasknutí. Nejhorší bolest je první den, je krutá a postupně
odeznívá, do dvou aţ čtyř dnů je klid a kůţe nad kloubem se loupe.
Čím se léčí? Člověk sám o sobě hledá cokoli od bolesti.
Nejlepší je lék, který má i protizánětlivý účinek – Diklofenak nebo
Indomethacin, „znalci“ dnavých bolestí uţívají Kolchikum i za
cenu nepříjemného průjmu.

Jak zjistíte, jestli dnu máte (ještě před dnavým záchvatem
bolavého kloubu)? Rozhodující je hladina kyseliny močové v krvi,
je to produkt oněch bílkovin, které jsou – věřte mi – v samých
dobrých věcech. Pomůţe je nejíst nebo uţívat Milurit nebo
Alopurinol, který ji pomůţe se z těla vyloučit.
Potraviny zakázané: vnitřnosti (játra, ledvinky, mozeček), masové
výtaţky, těţká nakládaná masa, silné masové polévky, sardinky,
destiláty, silná piva (nad 10st.), těţká vína (Portské)
Potraviny omezené: maso, drůbeţ, ryby, luštěniny, špenát, slabá
piva, lehká vína, tuky, máslo, oleje, tučné sýry
Potraviny vhodné: zelenina, ovoce, mléko a mléčné výrobky, sýry,
vejce, obiloviny, cukr čaj, káva, alkalické minerálky (IDA)
Vaše obvoďačka

Ordinace praktického lékaře v Zakřanech funguje jiţ více neţ 2
roky. Protoţe šlo o nově zřízené zdravotnické zařízení, kartotéka
při jeho vzniku byla zcela prázdná. Stále se, i nyní, mohou
registrovat pacienti, pokud naznají, ţe do Zakřan to mají
k obvoďákovi blíţ.
Ordinace zároveň slouţí jako výdejna léků, protoţe v obci
lékárna není. V ordinaci je k dispozici EKG, které se hodí hlavně
při akutních potíţích – bolestech na hrudi nebo arytmiích, ale ani
v rámci předoperačního vyšetření nemusíte dojíţdět za internistou.
Dále v ordinaci vyuţíváme metodu stanovení CRP – proteinu
akutní fáze. Je to bílkovina, která se během několika málo hodin
vytvoří v těle trpícím bakteriálním zánětem. V případě, ţe pacienta
bolí v krku nebo jeho kašel je suchý a podle klinického nálezu je
těţké se rozhodnout, zda jde o virové onemocnění nebo o bacil,
přichází na řadu CRP. Z kapky krve z prstu do 3 minut máme ortel
– a tím i podloţený důkaz pro podání či nepodání antibiotik.
Nebylo by dobré léčit kaţdý suchý kašel způsobený letošními
jarními pyly penicilinem!
Pro pacienty uţívající warfarin máme rychlou metodu stanovení
takzvaného quicka – INR, opět jen z kapky krve z prstu, a výsledek
je za 50 sekund a nemusí putovat do laboratoře.
Samozřejmě vyuţíváme glukometr na změření hladiny cukru
v krvi, a dále oxymetr, který kromě pulsu spočítá i procento
kyslíku v krvi.
Technika došla i na malý obvůdek do Zakřan. A tak uţ o
obvodech neplatí to, co říká Jana Hlaváčová v Bezdíkově ve 3. díle
„Básníků“: „….tady máte jen tu hlavu a ty ruce…!“
Přijďte se podívat…
Ordinační hodiny:

pondělí 7 – 9 h
úterý 13 – 18 h
čtvrtek 7 – 11.30 h
moţnost se objednat v době: úterý 14 – 17 h
čtvrtek 8 – 10 h

Daniela Fialová

SOKOL ZAKŘANY
Dohráno, dobojováno.
Kdyţ jsme otevírali travnaté hřiště, dali jsme si za cíl postup do
vyšší třídy. Tři roky usilovné práce výboru, hráčů a příznivců došly
naplnění. Muţstvo Zakřany A odehrálo 22 zápasů, získalo 20 bodů
a skóre 102:35 brankám.
Za finanční pomoci OÚ Zakřany a soukromých sponzorů jsme
vybudovali nové sociální zařízení, které nám v areálu velmi
chybělo. Do buňky na občerstvení jsme zabudovali kuchyňskou
linku a přivedli vodu i elektřinu. Částečně jsme upravili val
brankou u lesa a provádíme sekání trávy a vybírání kamenů. Pro
děti jsme uspořádali v rámci MDD sportovní odpoledne. Konalo se
12.6.2010 od 14.00 hodin. Soutěţilo 58 dětí ze ZŠ, MŠ i ty
nejmenší a to na celé ploše hřiště. Soutěţe končily rozdáním
diplomů, pohárů a sladkostí. Na předpouťové zábavě nám počasí
příliš nepřálo. V sobotu 7.8. 2010 nás donutilo přenést zábavu do
sálu. Ale i přesto 186 platících návštěvníků bylo spokojeno.
Nedělní pouť uţ se sluníčkem a skvělou dechovkou zahnala
smutek nad tím, ţe zábava musela do sálu a počet návštěvníků
nebyl jak se očekávalo. Podíleli jsme se také na přípravě oslav i
přípravě výstavy o historii obce i Sokola.
Na závěr chceme poděkovat všem příznivcům, kteří chodí na
„Výsek“ fandit našim muţstvům.
Výbor Sokola
TERMÍNOVÁ LISTINA – PODZIM 2010

„A“

Kolo

Datum

Začátek

MUŢI „A“ - III. B

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
15..

14.8. S
21.8. S
28.8. S
4.9. S
11.9. S
18.9. S
25.9. S
2.10. S
10.10. N
16.10. S
24.10. N
30.10. S
7.11. N
14.11. N

16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.00
16.00
16.00
15.30
15.00
15.00
14.30
14.00
10.00

ZAKŘANY A – Laţánky
Drásov – ZAKŘANY A
Zbýšov B - ZAKŘANY A
ZAKŘANY A-Deblín
Chudčice - ZAKŘANY A
ZAKŘANY A - Dolní Loučky
Troubsko - ZAKŘANY A
ZAKŘANY A – Řeznovice
Střelice - ZAKŘANY A
ZAKŘANY A – Kupařovice
Zastávka B - ZAKŘANY A
ZAKŘANY A – Moravské Knínice
Ivančice B – ZAKŘANY A
Laţánky – ZAKŘANY A

TERMÍNOVÁ LISTINA – JARO 2010 „B“
Kolo

Datum

Začátek

MUŢI „B“ - IV. C

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
4. !

21.8. S
28.8. S
5.9. N
11.9. S
19.9. N
26.9. N
3.10. N
10.10. N
17.10. N
23.10. S
31.10. N
7.11. N

16.30
16.30
16.30
16.30
16.00
16.00
16.00
15.30
15.00
15.00
14.30
14.00

Oslavany - ZAKŘANY B
Říčany B - ZAKŘANY B
ZAKŘANY B – Příbram
Čučice - ZAKŘANY B
ZAKŘANY B – Ketkovice
Domašov - ZAKŘANY B
ZAKŘANY B – Vysoké Popovice
Veverské Knínice - ZAKŘANY B
ZAKŘANY B – Lukovany
Zbraslav B - ZAKŘANY B
ZAKŘANY B – Babice
ZAKŘANY B – Říčany B
Čučice – hřiště Ketkovice

ZAHRÁDKÁŘI
Cesta za poznáním se konala v pátek, 20. srpna, kdy zahrádkáři
uspořádali zájezd. Vyjíţděli jsme ráno v půl šesté směr Severní
Morava a cílovým městem byla Ostrava. Na první zastávce jsme si
u obce Bílovec prohlédli dřevěný větrný mlýn funkční ještě v
19. století. Dále cesta pokračovala do Ostravy. Na nájezdech,
podjezdech a kruhových objezdech jsme sice trochu bloudili, ale
nakonec za pomoci paní místní pošťačky jsme dorazili do města na
výstaviště Černá louka. Výstava „Světa miniatur“ s více neţ 30
modely významných světových staveb byla zajímavá. Po ní si
podle zájmu mohl kaţdý vybrat návštěvu vodního akvária, svět
strašidel a nebo prohlídku města. Potom uţ naše cesta směřovala
do muzea hornictví, zaniklé důlní štoly Albert a jámy Anselm
v Landoku. Na povrchu byly vystaveny stroje pouţívané v dole při
dobývání uhlí. Po prohlídce nás čekalo „fárání“ do dolu sice jen
5m hluboko, ale ve skutečné těţní kleci se zvoněním a se vším co
k tomu patřilo. Záţitek to byl opravdu silný. Průvodce nás provedl
historií hornického řemesla od jeho počátku aţ po dnešek
v chodbách vystrojených „hajcmany“, s původními nevýbušnými
svítidly, kolejnicemi, důlními vozy i kombajny a pásovými
dopravníky. Bylo zajímavé vidět v jakých podmínkách horníci
pracovali a pracují, stejně tak jako kdysi naši otcové v dolech ve
Zbýšově. Po vyfárání jsme se seznámili s výcvikem, prací i
technikou záchranářů, kteří jsou v případě důlního neštěstí
připraveni k pomoci i záchraně svých kamarádů. Po skončení
prohlídky jsme se vydali na cestu domů. Našim dobrodruţným
záţitkům nás však ještě nebyl konec. Po cestě nás začal zlobit
autobus. „Silou vůle“ nás dovezl na benzinovou stanici Shell u
Popůvek, ale k čerpadlům uţ nedojel. Nafta – jak jsme se nejdříve
domnívali, nebyla stejně potřeba, protoţe zkolabovalo čerpadlo.
Náhradní přivolaný autobus nás pak v pohodě dovezl domů a tak

náš výlet skončil šťastně. Všichni byli spokojení a zájezd se nám
opět vydařil.
Vyhnalíková
VČELAŘI
U většiny domů v Zakřanech jsou zahrádky nebo zahrady a v nich
ovocné stromy. Proč je letošní úroda ovoce tak malá? Jedním
z důvodů je špatné opálení. Proč se to stalo. Zima byla velice
chladná a aţ do 15. března byly ranní teploty kolem -15°C a proto
byl rozvoj včel pomalejší. V dubnu a květnu bylo také chladno a
často pršelo. V dubnu byly odpolední teploty většinou niţší neţ
+12°C a jen asi 8x +15°C coţ je velice málo a neumoţňuje včelám
vyletět. Tak to bylo i v květnu. Proto ranější odrůdy třešní kdyţ
kvetly, měly příhodnější počasí. U později kvetoucích odrůd byla
úroda menší. Píšu to proto, abych Zakřaňákům připomněl, ţe včelaři
jsou v Zakřanech uţ jen dva a mají dohromady jenom 14 včelstev.
Proto by bylo dobře, kdyby někdo včelařit začal.
Koţíšek Fr. st.

KONTEJNERY NA ODPAD
Protoţe je naše obec zapojena do systému třídění odpadů, dostala
zdarma 4 ks kontejnerů od společnosti EKO-KOM. Tři z nich ( na
plasty, papír a sklo) máme v úmyslu umístit někde u „Bytovek“,
protoţe z ulice Nové Domky je to ke kontejnerům za spodní
čekárnou dost daleko. Občané bydlící v bytovkách by se měli
rozhodnout kam tyto kontejnery umístit a my zařídíme u naší
svozové společnosti, aby se pravidelně vyprazdňovaly.

RETRO
hodně frekventovaný výraz znamenající návrat, vzpomínku na
události, které dříve proběhly, i s cílem bliţší analýzy, se objevoval
v médiích k výročí listopadu 1989. Jak se snadno na všechno
zapomíná a těţko vzpomíná. Byla to revoluce ?, jak to proběhlo, jak
dlouho trvaly ty události, a jak jsme je proţívali ? My starší bychom
to měli předat současníkům. Jak se to i nám těţko vysvětluje, a tak
nezbývá neţ se vrátit do těch časů a připomenout si kde jsme se
nacházeli a jak jsme ten převrat a to předávání moci vnímali.
Sáhl jsem ze zajímavosti do písemných záznamů, pohyboval jsem se
v létech 1971 aţ 1990 často ve východním Německu a pamatoval
jsem si můj, uţ po listopadu 1989, ale ještě nedovolený,
několikahodinový výlet do západního Berlína. Hledal jsem v který
den to bylo. Na zakázku Polytechny Praha dělal můj podnik
konstrukční dokumentaci velkostrojů pro povrchové doly k výrobě
ve strojírenských závodech NDR a já byl kontaktní osobou skupiny
techniků strojní a ocelářské profese. Od roku 1970, vţdy od úkolu

k úkolu, ( největší záběr v jednom kuse byl 5 let), to bylo pro
závody v Lauchhammeru severně od Dráţďan, v Lipsku,
v Hennigsdorfu za západním Berlínem a v letech 1987 aţ březen
1990 v Magdeburku, kde naše spolupráce přechodem enderácké
měny na jednotnou západní marku rázem skončila a my přišli o
práci. Po celou dobu spolupráce jsme se s enderáky kaţdý měsíc
setkávali na vzájemných konzultacích, a to u nás v Brně nebo u nich
v příslušném výrobním závodě. Za tu dobu jsme proţili ledacos, jak
na cestách, (autem, vlakem nebo letecky do Berlína Schönefeldu,
nejhorší snad byl vlak Panonia, který jsme přejmenovali na cigánský
expres a pomalé autobusy značky Ikarus), tak při pobytu. Politicky
jsme tam při konzultacích pociťovali od jejich vedoucích stranický
pohled , přece jenom jsme byli po roce 1968 jinými soudruhy nebo
kolegy. Oni byli ti, co nás zachránili od kontrarevoluce. Běţní
pracovníci nám záviděli ţe jsme mohli cestovat kdykoliv do lido –
demo států a trochu jinak i do SSSR, zatím co oni těţko sháněli
valuty do zemí východního bloku, o západě ani nemluvě. Tam se
nedostali ani ve smutných událostech jejich rodin, poválečným
uspořádáním vzájemně rozdělených.. Tu tragedii německého národa
jsme nejvíc pociťovali právě na poslední naší štaci, v Magdeburku.
Mělo to svoje příčiny. Město leţelo cca 20 km od západní hranice a
skoro jako na frontové linii. Uţ při příjezdu vlakem z Berlína se
projíţdělo po pravé straně několik kilometrů po boku tankodromu,
cvičení bylo moţno pozorovat, po levé straně před přejezdem Labe
byla obrovská kasárna, kypící ţivotem snad desetitisícové posádky.
Vojáci v polních uniformách vládli i půlce hlavního nádraţí, ve
vycházkových se objevil sem tam nějaký důstojník. Tam jsem si
ověřil co znamená slovo garnizon. Nám přítomnost vojáků
s výloţkami CA na ramenou ani tak nevadila, v případě potřeby
bychom se domluvili rusky, ale obyčejní Němci ani náhodou.
Vystrašenost byla patrná, nosím čepici „šmidtovku“, takţe jsem
splynul s davem a obraceli se na mne i o informace, kdepak by se
zeptali vojáků.
Doma v Brně se tolik ruských vojáků nevidělo, snad v Olomouci to
bylo jiné, ale v NDR byli všude. Měl jsem i osobní zkušenosti. Kdyţ
jsem jel autem za Rolandem (konzultant z Hennigsdorfu) na chatu
na dovolenou, zastavoval mne v lese u Neuruppinu červený
dvojblikač jako u ţeleznice, myslel jsem ţe je to v lese blbost a
pomalu jsem pokračoval , kdyţ za posledním smrkem naráz
přistávala ruská stihačka. V Rybnitz Damgarten na Baltu zase
s rodinou .Waltra z Lauchhammeru jsem čekal na ţeny na nákupech
a pozoroval asi z jednoho kilometru jak těţce startují bitevníky
rovnou přes vodu a to tak, ţe jsem se díval foťákem, tak to bylo
zajímavé, kdyţ vtom vedle mne zastavila motorka s milicionářem. I
kdyţ jsem bez řeči odevzdal film, byl problém, ze kterého mne
vysekal aţ přiběhnuvší Waltr.
Walter byl můj ţivotní kamarád, byl starší, jako voják Wehrmachtu
byl ve Francii, potom utíkal od Moskvy, se štěstím se vyhnul
Stalingradu, byl zajat Angličany u Monte Casina a po dvouletém

zajetí se vrátil po válce domů. Dostudoval průmyslovku, přijal
politiku NDR, obhajoval ji, i kdyţ ho ani na pohřeb matky v rodné
Lüneburger Heide nepustili. S ním jsem probíral naše osudy. Němci
jsou jiní neţ my, ale kamarády jsem mezi nimi taky našel. Byli jsme
společně u nás často, na Balatonu s rodinami, ve Španělsku po úmrtí
jeho Traude, moc na něho vzpomínám.
Při pobytu v NDR jsem přišel do styku i se zajímavými lidmi. Najít
místo v hospodě k večeři nebylo jednoduché. Jednou jsme byli
s kolegou „uplacírovaní“ k mladšímu hostovi, byl to inţenýr, Rus
z Kazachstánu. Ruština a němčina nejdou dohromady a tak jsme
jazyky střídali. Narodil se ruským rodičům za války přesunutým
před postupujícími Němci z Ruska do Kazachstánu, jako voják
bojoval na Usuri v tajné operaci proti Číňanům, jeho manţelka byla
učitelka hudby v Lipsku ale bez zaměstnání a nyní přejímal ve
fabrice výrobky pro povrchovou těţbu, konstrukce pro antracitové
velkolomy na Sibiři převáţně určené pro prostředí pod – 20 o C.
Proti provozákovi na dole si značně polepšil. Líčil krásu jihu Sibiře,
ale pozvání tam odmítl, protoţe Kazachstán s Bajkonurem a
nalezišti drahých rud byl uzavřený, kaţdá návštěva byla eskortována
uţ z Moskvy, coţ bylo 3 tisíce kilometrů daleko.
Vraťme se k Magdeburku. Historická část byla v lednu 1945
bombardováním srovnána se zemí, zůstal těţce poškozený Dóm ,
tenkrát opravovaný. V levé lodi je oltář s obrazem vojáka, s knírkem
– no celý Hitler. Jestli se tam dostanete, třeba plavbou zdymadly po
Labi, podívejte se tam. Kostel je to protestantský, jako většina
obyvatelstva v těch krajích. Po památkách jsme se dostali málo, na
sluţebních cestách jsme sháněli spíš kde se najíst, a hledali
Mototechny a Kovomaty , kde jsme sháněli nedostatkové zboţí.
No a nyní tedy k původní otázce , jak to po listopadu 1989 bylo ?
K loňskému výročí mě samotného zajímalo, kdyţe jsem se v Berlíně
čekaje na vlak do Brna podíval na západ ? Ještě ţe jsem nevyhodil
pracovní záznamy. Nevěřil jsem svým očím, kdyţ jsem zjistil, ţe to
bylo aţ 23. března 1990, a to se strachem, ţe nás milice odhalí.
Přechod z eS-bánu na Friedrichstrasse na S-bahn západní byl
s přestupem, zátarasovým labyrintem pod kontrolou milice povolen
jen pro občany NDR, v ţádném případě pro cizince. Všude přítomná
atmosféra strachu byla i na enderácích patrná, i kdyţ oni procházeli
vlastně uţ legálně. Trochu vzrušený, tehdy jako cizinec nedovoleně,
jsem
přešel čáru, labyrint na Friedrichstraße,
a S-bahnem
pokračoval do západního Berlína na Kurfürsterdamm, a zase zpět.
Dozor byl ale jen namátkový a v proudu jsme prošli.
Vystoupili jsme na náměstí zkr. Ku-damm. Nazdobené obchody mne
nezaujaly, neměli jsme ani západní marky, ale vstoupil jsem do
nápadné stavby, byl to protestantský kostel s neskutečně nádhernou
atmosférou. Modrá střešní okna působila dojmem nebes. Kdo tam
budete, zastavte se !

A tak jsem si k výročí listopadu 1989 zbilancoval moje sluţební
pobyty v NDR Na hranice NDR jsem vstoupil poprvé časně ráno
18.10.1971 a opustil je ve sluţebním styku naposled 23.3. 1990. To
byl i ten den nepovoleného nakouknutí na západ. Staré struktury
neustále fungovaly, jiné nebyly. Kde by se také vzaly, kdyţ byly
soustředěny v jediné straně, která se dostala do neřešitelné krize,
listopadem vyvrcholené. Dneska uţ nemluvíme o sametové revoluci
ţádná revoluce se nekonala, bylo to převzetí moci, které musely ty
staré struktury pomoct realizovat. Většina z nich uţ na to byla
připravena a mnozí se obratem transformovali ze socializmu do
kapitalizmu, ţel jen prvobytně pospolitého.
Pokračování
Zanechme ale politiku povolanějším a vyuţijme moţnosti vyuţití
nabytých zkušeností.
Mnozí z vás asi v NDR byli, moţná z partnerství se zemědělci,
moţná na nákupech nebo na dovolené. Pokud se tam někdy budete
vracet, nebo ukáţete jinou zem svým dětem, aby zkusily se domluvit
němčinou, mám pro vás několik tipů. Německo směrem k Baltu je
jiné.neţ Balkán nebo Středomoří.. Připadnou nám jejich stavby
přísnější, smutnější. Čím blíţ k Baltu nás ale překvapí slunce a světlo
, jakoby svítilo jinak, nějak teskněji, tajemněji, zkrátka severněji.
Na cestách si chceme i něco prohlédnout, vyhledáváme i památky .
V Berlíně to bude určitě Alex Platz s červenou radnicí a televizní
věţí. Aţ budete na věţi nahoře, podívejte se pozorně
severovýchodním směrem , poznáte pás domů jiné architektury, je to
asi 500 m široký pruh, kudy se probíjela Rudá armáda v dubnu 1945,
kdyţ spěchala k Říšskému kancléřství. Ukázal mi to pan Praedl
z Edelstahlwerke Hennigsdorf, který to přeţil jako kluk otcovi na
zádech, schovaní ve špidlatém bunkru pro jednoho muţe. Náměstí
Alex má u radnice pěkný kostel panny Marie , tam se v horkém létě
pěkně ochladíte. Kaţdopádně navštivte dóm, stihl jsem jen začátek
oprav, musí to být nádhera.
Těţko se vám bude hledat v Berlíně katolický kostel ale je tam,
zasvěcen sv. Hedvice a kdyţ jsem se ptal jak přišli Němci na
Hedviku, je to prý slezská patronka. Kostel najdete za divadlem na
Unter den Linden po levé straně od Sprévy k Braniborské bráně.
Budova divadla se nám těţko hledá, musíte se podívat na plánek
nebo se zeptat, máme na budovy divadel rakousko uherské oči,
divadlo poznáme v Brně a Záhřebu, ale v Berlíně ne. A za divadlem
je ten kostel. Zajímavý je amfiteátrovým uspořádáním, s oltářem
hluboko dole, se sochou sv. Petra. Ten asi nebyl moc hezký, sochu
ale věnoval papeţ a ten by to měl vědět.
Nejblíţe je to od nás do Dráţďan, Florencie severu. Masivní
bombardování v únoru 1945,na konci 2. světové války mělo zničit
dopravní cesty. Nádraţí to ale přeţilo a zničeno bylo město tak, ţe
tam hořel i asfalt silnic. Fotografie z té apokalypsy najdete v kostele
Frauenkirche, který byl teprve nedávno uveden do plného lesku.

Zní to jako legenda, ale nálety leteckých svazů prý řídil americký
agent z terasy kavárny Weiser Hirsch, kterou najdete na východním
svahu nad Labem.
Do obrazárny ve Zwingru si půjčte zvukového průvodce, i kdyţ vám
umění třeba moc neříká.
zaujme vás to a uvidíte 2 krát víc
No a Balt - teplota vody se měří po desetinách Celsia, ale moře je
mělké a v srpnu bude mít i 18 st. C. Nejvíce světla uţijete ale na
konci června, soumrak tam trvá do půlnoci.
Navštívite-li na Baltu město Stralsund a budete si prohlíţet
evangelickou mariánskou katedrálu, nezapomeňte zajít aţ za oltář.
Jsou tam velké desky. Honosnější pro padlé v 1. světové válce,
obyčejné dřevěné, černě psané, pro farníky padlé ve 2. světové
válce. Podívejte se kolik jich ţivot odevzdalo ve Stalingradu !
Všechny cesty ale jednou končí.
Vzpomínám na otce, říkával – odjíţdím rád pro kouzlo návratu.
Připomněl jsem si jeho slova kdyţ jsme stáli s kolegou vodařem
a panem starostou na 1. kopci za Pýchovými, dívali se na Zakřany
s úvahami jak zajistit aby pitnou vodu měla trvale nejen dědina , ale i
kopce.
Slunce klonící se k západu zlatilo dědinu a vysílalo paprsky ke
kopcům a na Křiby. Bylo to tak jímavé, aţ mě to zaskočilo jak jsou
ty naše Zakřany hezké. Vybavovalo se mně co všechno jsem tu
proţil.
Malý Výsek uţ začínal posílat stín na hřbitov. Zajímavé jak se
člověku ve stáří vrací vzpomínky z raného dětství. Jako kluk
ministrant jsem doprovázel řadu zakřanských občanů na poslední
cestě. Vynikající ţenský pěvecký sbor varhaníka Marka zpíval ţalm:
„Hospodine boţe, kdybys skutků zlých vzpomínals, Hospodine
kdoţ by obstál“ . Ţalm smutný, ale odpouštějící. Připomněl mně léta,
která mne vedla jiným světem , ozvala se láska k domovině a
v duchu jsem poděkoval Zakřanům, ţe jsem se tu v čísle 20 ( za
asistence pí Pazourkové) mohl narodit.
ing. Miloš Šedý, leden 2010

Všem občanůn, kteří ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2010 oslavili, nebo
ještě oslaví svoje významná výročí přejeme, aby ještě dlouhá léta proţili ve
zdraví a pohodě v kruhu svých rodin a svých přátel.
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Marie Hrdinková
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V měsíci březnu oslavili zlatou svatbu manţelé Eva a Jiří Všianští
Všem jubilantům blahopřejeme
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