Ţáci MŠ Zakřany – duben 2011

SLOVO STAROSTY
Váţení spoluobčané,
pokud sledujete dění v naší obci, zjistili jste, ţe v jejím vedení došlo po
loňských podzimních volbách ke změnám. Po dlouholetém úspěšném působení
ve funkci starosty skončil pan Ladislav Marek a odešel do zaslouţeného
důchodu. Měl jsem tu čest spolupracovat s ním několik volebních období jako
místostarosta a rád bych mu ještě znovu touto formou za odvedenou práci a
trvalé nasazení poděkoval. Jako stávající starosta chci navázat na jeho činnost a
podle finančních moţností obce v ní pokračovat.
Dovolte mi, abych se krátce představil:
Jmenuji se Josef Rudolf, narodil jsem se v Brně v roce 1955 a vyrůstal jsem
v brněnské čtvrti Husovice. Po absolvování zemědělské školy jsem nastoupil
na základní vojenskou sluţbu na hraniční přechod Hatě u Znojma. Pracoval
jsem u Státních statků Brno, v Juranových závodech v Brně a v Avii Ivančice.
Od roku 1992 jsem ţivnostník OSVČ. V Zakřanech jsem od roku 1980.
Dění v obci mě vţdycky zajímalo. Ve své funkci chci spolu s ostatními členy
ZO s péčí řádného hospodáře především udrţovat svěřený obecní majetek –
hlavně všechny budovy obce – a ţe je jich na tak malou obec poţehnaně –
jmenovitě Mateřská škola, Základní škola, kaple sv. Donáta, budova č.p. 92,
kde je zdravotní středisko, kadeřnictví, kosmetický salon a účetní firma,
Obecní úřad č.p. 7 včetně kuchyně, sálu a stodoly, klubovna skautů, čistírna
odpadních vod, hřbitov s márnicí a v neposlední řadě autobusové čekárny.
Samozřejmě se také musíme starat o pozemky i lesy obce.
Co bychom chtěli v obci v nejbliţší době vylepšit?
Plánujeme dokončit štěrkové parkoviště před hřbitovem, zpevnit začátek
potoka u Kováříkových („Suez“) a prodlouţit zábradlí, dočistit zmolu za ČOV
a umístit buňku na sběrný dvůr.
Pan Pelikán ukončil činnost správce tenisového kurtu. Věřím, ţe se v obci
najde obětavá a odpovědná osoba, ochotná nahradit ho v této funkci, aby kurt
mohl slouţit i nadále. Při této příleţitosti bych chtěl za dlouholetou a obětavou
práci panu Pelikánovi poděkovat.
Fakt, který mi nedá spát je ten, ţe do dnešního dne, t.j. 10. 4.2011, jsme nebyli
vyzváni k podpisu smlouvy s SFŢP na dotaci 1.958.519,- Kč, určené na
zateplení budovy Základní školy v Zakřanech. Další věc, která mně
znepokojuje, je vandalismus, krádeţe v obci, ale i mimo ni. (Aktuálně teď
odcizení stolní desky na odpočívadle u kapličky sv. Jana).
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Problémů k řešení je v naší obci víc neţ dost. Věřím, ţe ve spolupráci s novým
zastupitelstvem dotáhneme do zdárného konce i v současné době největší
stavební akci, coţ je výstavba RD v lokalitě „Zálesí“.
Při své práci spoléhám i na Vás, občany Zakřan. Děkuji Vám i za to, ţe
úklidem a úpravou okolí svých domů, přispíváte k pořádku, čistotě a v zimním
období se podílíte na údrţbě místních komunikací. Závěrem bych chtěl říci, ţe
díky slušnosti, vzájemnému pochopení a toleranci se nám společně jistě podaří,
aby naše obec byla dobrým místem k ţití v této pro nás všechny nelehké době.
Josef Rudolf

NEPŘEHLÉDNĚTE !
Byly vytvořeny nové webové stránky obce, které budou pravidelně
aktualizovány. Lze na nich najít úřední desku, zápisy ze zasedání, obecní
vyhlášky, kalendář kulturních a sportovních akcí, spolky, sluţby a firmy v naší
obci, fotogalerii, infokanál, zpravodaj a další. Je zde moţné psát i dotazy na
zastupitele obce. Webová adresa je www.zakrany.cz

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Všem čtenářům Zakřanského zpravodaje přeji hezký den. Naposledy jste
dostali informace o událostech v MŠ do června 2010. Červenec a srpenprázdniny - to je jasné a nejoblíbenější období roku. Všichni je jistě proţili
podle svých moţností a chutí. A zase přišel začátek školního roku:
Září:
Začínáme s 25 dětmi a novou paní učitelkou Gabrielou Klušákovou.
První cesta za kulturou – divadlo Radost, pohádka Slůně
Hudební vzdělávání dětí – koncert pana Vojkůvky, na který nás pozvala ZŠ
a s tím související setkání se s kamarády, kteří uţ chodí do školy
Říjen:
Lesní toulky – na cílených vycházkách do lesa učíme děti vnímat krásu a
křehkost přírody, správně se k ní chovat a vyuţívat jejich darů.
Návštěva MŠ v Babicích, která je po rekonstrukci.
Příprava prací dětí na tradiční zahrádkářskou výstavu a její navštívení.
Děkujeme zahrádkářům za výklad, ochutnávku a další spolupráci.
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Listopad:
Divadlo Polárka – příběh Broučci. Představení nám uvedlo přípravu na
chystání se na zimu.
Podzimníčci – výstava výrobků dětí z přírodnin v hale MŠ.
Výstava knih pro děti se setkala s vlaţným zájmem.
Pečení a zdobení perníčků – příprava k adventu.
Prosinec:
Mikuláš s čertem – přišli si ověřit, jak na tom ty naše děti jsou. Trochu
pochválili a taky trochu sjednávali nápravu. Zajímavé je, ţe vţdycky
všechno tak dobře vědí!
Městské kulturní centrum ve Zbýšově nás pozvalo na pohádku Čert a Káča.
Neměla chybu. Scéna, spád děje, výkon herců – na potlesk ve stoje.
Vystoupení pro seniory – jako vţdycky patří k nejmilejším
Vánoční příběh – v MŠ Lukovany naladil všechny na sváteční očekávání.
Vánoční besídka v MŠ – pro rodiny docházejících dětí završila akce MŠ
pro rok 2010.
ROK 2011
je pro nás významným. Máme narozeniny! MŠ oslaví 30 let svého trvání.
Kaţdé, zejména kulaté narozeniny, je třeba řádně oslavit. Pro děti jsou
připraveny kulturní akce a pro MŠ dar. O všem dostanete zprávu aţ po
uskutečnění = v dalším zpravodaji.
Výročí oslavíme v květnu – nejpoetičtějším měsíci roku (pozvánka k návštěvě
MŠ následuje)
Leden:
Zahájili jsme kulturní program v divadle Radost představením Zvířátka a
loupeţníci a prohlédnutím celého divadla.
Únor:
Městské kulturní centrum ve Zbýšově nás pozvalo na pohádku Čert a Káča
do sálu kina.
Proběhly zápisy do ZŠ. Letos bude velice silný ročník – z naší MŠ odchází
12 předškoláků a všichni mají zájem o docházku do ZŠ v Zakřanech.
Karneval v MŠ - jásavá výzdoba MŠ signalizovala jasně, k čemu naše
aktivita spěje. Ve finální den si děti připravily ovocné jednohubky, k tomu
popcorn a mlsání. Karneval v MŠ provázelo jako vţdycky veselí, tanec,
soutěţe, zpěv a radostný křik. Děkujeme rodičům za přispění k naší akci.
S nachlazením a chřipkou se děti prostřídaly, ale chřipková epidemie nás
nezasáhla.
Děkuji všem maminkám, které k nemocnosti dětí přistupují zodpovědně a
netrápí své dítě přecházením nemoci a tím chrání před nákazou i ostatní.
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Za kulturou nás tentokrát pozvali do Brna k Bolku Polívkovi. Představení
Čert a Káča měl tentokrát v reţii pan Jan Přeučil s paní Evou Hruškovou.
Myslím, ţe samotní představitelé jsou zárukou úrovně a úspěchu.
(Poznámka: pohádku Čert a Káča jsme záměrně navštívili během půl roku
třikrát. Pokaţdé to bylo jiné zpracování, jiné prostředí, jinak aktivované děti a
jiná úroveň. S dětmi jsme srovnávali a hodnotili. Nejvíce překvapili v prosinci
herci z Vysočiny. Jejich provedení mělo jiskru, vtip, spád, srozumitelnost a
oslovilo návštěvníky v několika rovinách. U mě neměli konkurenci.)
Březen:
Jarní prázdniny co do počasí byly opravdu jarní. Ti, kteří je trávili na
horách, si je skutečně vychutnali.
Fotografování dětí „na památku“ s tématikou schody na zahradě proběhlo
zásluhou pana fotografa velmi profesně a zároveň rozverně. Svědčí o tom i
sourozenecké fotografie (sourozenci mladší i starší mohli přijít).
Prodejní výstava knih pro děti se setkala ze strany rodičů s větším zájmem
neţ před Vánocemi
Vítání jara – tradiční a příjemná akce se základní školou. Loni se Jaro
nechalo hodně přemlouvat, ale letos nás předběhlo. V zahrádkách uţ dávno
koukají trsy kytiček a v lidech začíná odvěký jarní nepokoj.
V letošním roce oslavíme 30 let od zahájení činnosti v nové budově naší
Mateřské školy. K tomuto výročí si Vás dovoluji pozvat
v sobotu 21. 5. 2011 od 10.00 do 17.00 na

Den otevřených dveří
Ředitelka MŠ v Zakřanech
Eva Prokopová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Váţení občané,
dovolte mi, abych Vás opět v krátkosti seznámila s akcemi a chodem naší
školy.
V loňském školním roce navštěvovalo naši školu 42 ţáků. V letošním školním
roce 2010/2011, stoupl jejich počet na 43 (1. třída – 7, 2. třída – 9, 3. třída – 10,
4. třída – 8, 5. třída – 9).
Od září 2010 nám také ubylo stěhování ţáků 1. a 2. ročníku do dolní školy ke
kostelu a od 7. prosince 2010 jiţ nemusíme docházet do budovy obecního
úřadu na obědy.
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Po celkové rekonstrukci školy byla z bývalého obecního bytu postavena malá
třída, kde se letos vyučují ţáci 3. ročníku, školní druţina, WC pro
zaměstnance, místnost pro výdejnu stravy a školní jídelna.
Naše základní škola je jiţ celá pod jednou střechou a odpadly tak kaţdodenní
přesuny ţáků z budovy do budovy, za coţ jsme velmi rádi.
V letošním školním roce jsme také našim ţákům dali na výběr z velkého
mnoţství zájmových krouţků, které probíhají na naší škole kaţdý den
v odpoledních hodinách.
V pondělí mohou ţáci navštěvovat krouţek s názvem Angličtina hrou.
V úterý máme Sluníčko pro předškoláky (pro děti z MŠ, kteří se zde hravou
formou seznamují se školním prostředím) a počítačový krouţek. Od
letošního roku zde máme také náboţenství.
Ve středu ţáci navštěvují výtvarný, hudebně-pohybový a šachový krouţek.
Ve čtvrtek máme sportovní a dyslektický krouţek (děti si zde procvičují
probrané učivo ČJ),
V pátek navštěvují ţáci taneční krouţek.
Stejně jako v loňském roce se naše škola zapojila do projektu OVOCE DO
ŠKOL (ţáci 1x měsíčně dostávají zdarma ovocný balíček, zeleninu nebo
ovocné šťávy) A ŠKOLNÍ MLÉKA (ţáci si mohou za velmi zvýhodněnou
cenu zakoupit dotované mléčné výrobky – ochucená mléka, lipánky, sýry).
Nyní bych Vás v krátkosti seznámila s aktivitami naší školy, které proběhly od
září 2010 do konce března 2011:
Září
Zahajovací táborák + sportovní den (seznámení s kolektivem, upevňování
vztahů)
Sportovní olympiáda ţáků 2. tříd (organizováno DDM Zastávka)
Hudební vystoupení p. Vojkůvky „Hudební pohlazení“- v tělocvičně ZŠ
společně s MŠ Zakřany (poslechli jsme si a zazpívali spoustu známých
písniček)
Projektový den-Dětská práva (ţáci získali informace o významu dětských
práv i povinností; s několika právy se seznámili na základě praktických
úkolů a zkušeností)
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Říjen
Retro výstava starých hraček v MKC Zbýšov (velmi zdařilá)
Kaţdoroční návštěva zahrádkářské výstavy ovoce, zeleniny, květin,
zemědělských produktů a kuriozit v sále OÚ Zakřany (přispěli jsme
výzdobou sálu a za odměnu jsme dostali chutná jablka z výstavy)
Výukový program „Etika aneb základy slušného chování“ (program byl
zaměřen na pravidla slušného chování v běţném ţivotě, ale i při méně
obvyklých situacích; součástí byly nácviky a modelové situace)
Akce pro veřejnost: Putování s broučky (potěšila nás hojná účast, prošli
jsme Zakřany, děti obdrţely na stanovištích razítka do kartiček a vše jsme
zakončili na hřišťátku vypouštěním balónků štěstí a opečením párků nad
ohněm; pro všechny účastníky byl přichystán teplý čaj a malé občerstvení,
děti dostaly medaili a oplatek)
Listopad
Výukový program „Cesta do středověku“ (program přiblíţil ţákům dobu
středověku-hierarchie, heraldika, sídla, zbraně, turnaje, ukázky střelby
z luku)
Tradiční sběr starého papíru (všem moc děkujeme za jakýkoliv příspěvek;
další sběr proběhne v měsíci dubnu)
Výtvarný ateliér s paní Matouškovou:Tvoříme broţ (placku)-kaţdý z ţáků
si vytvořil dvě
Okresní přebor ţáků šachového krouţku v Zastávce (naši ţáci se této
soutěţe zúčastnili poprvé, skončili na 8. místě)
Výtvarný ateliér- Tvoříme na vánoční jarmark (ţáci tvořili výrobky na
vánoční jarmark)
Prosinec
Akce pro veřejnost:Vánoční jarmark (na této akci se prodávaly výrobky
našich ţáků)
Mikulášská nadílka ve škole (ţáci 5. ročníků připravili pro ostatní
mikulášskou nadílku)
Akce pro veřejnost: Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu (tímto
vystoupením jsme se pokusili navodit příjemnou vánoční atmosféru, pro
všechny byl přichystán teplý čaj a občerstvení)
Vánoční vystoupení pro důchodce (doufáme, ţe se nám podařilo zpříjemnit
našim seniorům předvánoční odpoledne)
Akce pro veřejnost:Adventní koncert (konal se v zakřanské kapli a výtěţek
ve výši 3.300,-Kč byl věnován na konto adventních koncertů)
Akce pro veřejnost: Den otevřených dveří (pořádali jsme jej z důvodu
otevření nových místností naší školy, bohuţel nebylo moc pěkné počasí, a
proto účast nebyla moc velká)
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Akce pro veřejnost: Vánoční besídka pro rodiče (kaţdá třída si připravila
krátké vystoupení, včetně hudebního a tanečního krouţku)
Školní besídka pro děti (zazpívali jsme si koledy, rozdali si dárky a popřáli
příjemné Vánoce)
Leden
Kouzelnické vystoupení Valdini- v tělocvičně ZŠ společně s MŠ Zakřany a
Lukovany
Projektový den: Finanční gramotnost (projekt se týkal názvů obchodůtvorba obchodního centra, kříţovky, frotáţe, dramatizace reklamy,
vymýšlení sloganu)
Únor
Zápis dětí do 1. ročníku (k letošnímu zápisu přišlo a bylo přijato do 1. třídy
rekordních 17 dětí; letošní zápis byl ve stylu koček- naši ţáci byli
převlečeni za kočičky a provázeli naše budoucí prvňáčky celým zápisem)
Začínáme jezdit do plavání v Nové Vsi (společně se ZŠ a MŠ Vysoké
Popovice)
Akce pro veřejnost: Maškarní karneval pro děti (uskutečnil se 2. únorovou
sobotu v sále obecního úřadu, byla připravena bohatá tombola, sladkosti
pro děti a všichni jsme si uţili spoustu her, tance a legrace)
Akce pro veřejnost: Ples školy a obce (pokusili jsme se ve spolupráci s obcí
obnovit tradici školních plesů, tento ples proběhl v restauraci Kamenka;
byla připravena bohatá tombola a všichni se, doufám, dobře pobavili)
Výukový program: Putování vesmír (ţáci se v tomto programu obeznámili
s planetami naší sluneční soustavy, získali praktické informace o noční
obloze, obeznámili se s historií dobývání vesmíru člověkem)
Březen
Plavecký výcvik v Nové Vsi
Matematická soutěţ: CVRČEK (pro ţáky 2.-3. tříd) KLOKÁNEK (pro
ţáky 4.- 5. tříd)
Exkurze: Anthropos Brno (společně se ZŠ Příbram na Moravě)
Akce pro veřejnost: Vítání jara (ve spolupráci s MŠ Zakřany)-průvod vyšel
od školy; před obecním úřadem proběhlo kulturní vystoupení ţáků školy a
školky, potom jsme vynesli MORENU, vhodili ji do nádrţe, klíči jsme
odemkli trávu a přivítali jaro)
Výtvarná soutěţ: Ţivot a kultura slovenského partnera (s ţáky naší školy
jsme se zapojili do soutěţe, která byla vyhlášena Mikroregionem Kahan)
Zpracovala: Mgr. Renata Procházková, ředitelka ZŠ Zakřany
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HASIČI
Váţení spoluobčané, chtěl bych Vás v krátkosti
informovat o činnosti sboru dobrovolných hasičů
v Zakřanech v roce 2010 a seznámit Vás co
připravujeme na rok 2011.
Ve sboru je k dnešnímu dni registrováno 94 členů,
z toho 25 ţen. Dále 16 mladých hasičů do 15 let.
Činnost organizace řídí 11 členný výbor a dva
revizoři. Výbor se schází jedenkrát měsíčně, vţdy
první pátek v měsíci a zúčastňují se jich dle moţnosti
kromě členů výboru i aktivní členové sboru a členové zásahové jednotky.
Sbor je registrován v Moravské hasičské jednotě, pravidelně jsme
informováni o plánovaných akcích a rozhodnutích nadřízených orgánů.
Zařazeni jsme do okrsku Rosice, pravidelně se zúčastňujeme jednání okrsku
společně se zástupci ostatních sborů obvodu Rosice.
V loňském roce v katastru obce došlo k menšímu poţáru trávy na zahradě
rodinného domku. Proto je nutné upozorňovat občany na nebezpečí vypalování
trávy na jaře a zvýšené nebezpečí poţárů v létě v době ţní. Také je nutné
upozorňovat hlavně děti na nebezpečí rozdělávání ohně v lese. Jeden člen
našeho sboru, Mirek Pár se zúčastnil pomoci na povodních v Rohatci na
Hodonínsku
Poţární technika - je v provozuschopném stavu a Avie je garáţovaná
s oběma agregáty PPS 12 a agregátem PPS 8 v poţární zbrojnici. Obecní úřad
zakoupil v letošním roce plovoucí motorové kalové čerpadlo a jmenovky a
domovenky pro členy zásahové jednotky.
Výstroj a výzbroj je uloţena v poţární zbrojnici ve skříňkách a regálech.
V letošním roce musíme rozšířit počet skříněk pro výstroj, coţ znamená
přestěhovat přívěsný vozík, který je uloţen za Avii v poţární zbrojnici. Je
poměrně málo vyuţíván a hlavně zabírá hodně místa. Jiţ loni jsme se dohodli
s vedením obce, ţe OÚ dodá materiál a hasiči postaví v areálu čističky
přístřešek, který bude kromě jiného slouţit ke garáţování přívěsného vozíku,
překáţek a případně dalšího materiálu obecního úřadu. Na podzim jsme
provedli výkopové práce, chtěli jsme ještě vybetonovat základy, ale museli
jsme to odloţit na jaro. Pan Prokeš zhotovil ocelové konstrukce na překáţky.
Potřebné desky jsou z větší části připravené také, takţe teď musíme co nejdříve
překáţky dokončit, aby se mohli hlavně mladí hasiči na soutěţe lépe připravit.
Problémy nám způsobil nějaký „nenechavec“, který část kovových dílů
uloţených na čističce prachsprostě ukradl – je to de….
V zásahové jednotce máme 11 členů. Dále jedno soutěţní druţstvo muţů,
jedno druţstvo ţen a dvě druţstva mladých hasičů. Mladší ţáci a muţi se
probojovali do okresního kola, starší ţáci skončili ve 3 Moravském kole, ţeny
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postoupily také do 3. kola, ale nezúčastnily se ho z důvodu stejného termínu
s oslavou 105 roků zaloţení hasičů v obci.
Všem vedoucím a soutěţním druţstvům patří poděkování za reprezentaci
hasičů Zakřan. Na podzim 11. září jsme zajistili 7. ročník Generační soutěţe
v poţárním útoku na Výseku. Soutěţe se zúčastnila dvě druţstva mládeţe,
druţstvo ţen, muţů a veteránů. Soutěţní druţstvo muţů konečně předstihlo
veterány.
V měsíci dubnu provedli členové zásahové jednotky tlakování hadic. 7.9.května jsme se podíleli na překonání rekordu v dálkové přepravě vody
z Dolních Louček do 63,4 km vzdálených Devět Skal. Tuto akci zajišťovali
hasiči z Nových Dvorů a podíleli se na ní hasiči z celé České republiky.
Dohromady se na obří přepravě podílelo 2592 hasičů z 288 sborů. Bylo na sebe
napojeno 3381 hadic, vodu čerpalo 234 čerpadel a v hadicích proudilo kolem
300 kubíků vody, coţ je pro představu zhruba 6 tisíc 50-ti litrových sudů. Aţ
večer před šestou hodinou, voda, která překonala převýšení 541 metrů, začala
tryskat na vrcholu Devíti Skal z historické parní stříkačky.
Dále jsme se zúčastnili s T 805 oslav výročí zaloţení hasičských sborů ve
Zbýšově - 110 roků a na Zastávce 130 roků.
Na jaře jsme zajistili sběr ţelezného šrotu po obci, bylo sebráno 5800 kg
ţeleza.
V oblasti kulturní jsme 22.ledna pořádali plesovou zábavu v restauraci
Kamenka. 19. června jsme oslavili 105. výročí zaloţení hasičů v Zakřanech
společně s OÚ, který slavil 660. výročí vzniku obce a 120. výročí postavení
kaple sv. Donáta. Oslavy byly zahájeny výstavou v tělocvičně Základní školy,
dále moţností prohlídky Hasičské zbrojnice a odpoledním programem před OÚ
kde vystoupili ţáci MŠ, ZŠ, maţoretky, mladí hasiči předvedli hašení hořícího
domečku a hasiči z Neslovic předvedli ukázku historické ruční stříkačky
v akci. Mezi vystoupeními hrála cimbálovka Vojara. Večer oslavy pokračovaly
taneční zábavou, kde k tanci před obecním úřadem a na voru hrála kapela
Galaxie. Ve 22.30 hasiči z Malhostovic předvedli světelnou vodní
„Malhostovickou“ fontánu s ohňostrojem.
Část finančních prostředků získaných na zábavě jsme pouţili k zaplacení
zájezdů. 21.srpna byl proveden výcvik soutěţních druţstev s opékáním masa
na Výseku, děti byly 28.srpna v Dinoparku a Aquaparku ve Vyškově, 8.října
jsme pořádali zájezd pro děti a dospělé do Aquaparku do Laa a v listopadu
jsme pro dospělé zorganizovali posezení ve vinném sklepě U Vrbů
v Hustopečích
V lednu letošního roku jsme pořádali v Kamence ples, na 18. června
připravujeme tradiční letní noc. 11 a 12 června zajišťujeme soustředění pro
soutěţní druţstva a členy zásahové jednotky v Pozďatíně. 9. dubna budeme
provádět od 13.00 hodin sběr ţelezného šrotu po obci. Dále budeme
pokračovat v budování přístřešku pro přívěsný vozík a překáţky v areálu
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čističky. Na závěr bych chtěl poděkovat za dobrovolnou práci všem členům a
našim spoluobčanům, kteří se podílejí na činnosti hasičů v Zakřanech .
Brázda

SOKOL ZAKŘANY
V sobotu 5.3.2011 se konala Valná hromada TJ Sokol Zakřany, kde
členové zhodnotili uplynulý rok a z úst předsedy L. Syrového byly nastíněny
plány na rok 2011. Po podzimní části sezony 2010/2011 jsou obě naše muţstva
na 8. místě v tabulce. Cílem je skončit po sezoně v horní polovině. Jsme velice
rádi, ţe si příznivci zakřanské kopané zase našli cestu na Výsek a chodí
v hojném počtu podporovat A i B muţstvo. Naše zápasy patří v soutěţi
k divácky nejnavštěvovanějším. Jistě k tomu přispělo i kvalitní občerstvení, za
coţ patří hlavní dík paní Janě Šťastné.
Naší chloubou je travnaté hřiště, které přilákalo v loňském roce např. i
ligový dorost Zbrojovky Brno, který zde sehrál několik přátelských zápasů.
Údrţba a zachování kvalitního trávníku nás stojí nemalé úsilí a značné finanční
prostředky. Doufejme, ţe zvládneme naše hřiště kvalitně připravovat ještě
mnoho let a také se nám podaří dotáhnout do konce i okolní úpravy. V loňském
roce jsme také uspořádali dětský den a organizujeme pouťovou zábavu
v Zakřanech. Dále se podařilo konečně vybudovat v prostorách kabin nové
sociální zařízení, čímţ jsme určitě pozvedli úroveň našeho sportovního areálu.
Velice děkujeme všem, kteří se jakoukoliv činností podílejí na chodu našeho
klubu. I nadále věříme v podporu obce, bez které není moţné provozovat areál
takové úrovně, na kterou se nám podařilo po mnoha létech dostat. Ještě jednou
díky obecnímu úřadu a všem těm, kteří nám přispěli na činnost a rozvoj
zakřanského sportovního vyţití.
Váţení sportovní přátelé, v roce 2012 se připravují oslavy 100 let zaloţení
fotbalu v Zakřanech. Prosíme všechny příznivce o zapůjčení materiálů
týkajících se historie zakřanské kopané, abychom je mohli pouţít např. do
almanachu nebo na výstavu.
Do dalšího roku přejeme všem fandům hlavně hodně zdraví a příjemné
sportovní záţitky.
Mgr. Bok
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Tabulka III. B tř. muţi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ivančice B
Zbýšov B
Drásov
Střelice
Laţánky
Dolní Loučky
Chudčice
Zakřany
Zastávka B
Deblín
Řeznovice
Troubsko
Moravské Knínice
Kupařovice

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

13
10
9
9
8
7
6
6
6
5
4
3
2
1

1
1
3
1
3
1
2
2
0
0
0
2
1
1

0
3
2
4
3
6
6
6
8
9
10
9
11
12

53:9
43:19
39:23
37:13
35:18
27:29
26:28
32:35
31:34
29:37
25:38
20:40
19:55
13:51

40
31
30
28
27
22
20
20
18
15
12
11
7
4

0
2
3
5
4
6
6
5
8
9
9
11

37:9
54:13
37:11
31:19
32:25
20:25
26:29
24:29
17:44
24:35
15:42
6:42

37
30
27
21
20
18
16
15
10
9
9
3

Tabulka IV.C tř. muţi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Domašov
Oslavany
Vysoké Popovice
Veverské Knínice
Čučice
Říčany B
Babice
Zakřany B
Lukovany
Ketkovice
Zbraslav B
Příbram

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
10
9
7
6
6
5
4
3
3
3
1

1
0
0
0
2
0
1
3
1
0
0
0

Rozlosování JARO 2011 – Zakřany „A“
kolo
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

datum
2.4. S
9.4. S
17.4. N
24.4. N
30.4. S
8.5. N
14.5. S
21.5. S
28.5. S
5.6. N
11.6. S
19.6. N

začátek
15.30
15.30
16.00
10.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

MUŢI – III.B
ZAKŘANY A – Ivančice B
ZAKŘANY A – Drásov
ZAKŘANY A – Zbýšov B
Deblín - ZAKŘANY A
ZAKŘANY A – Chudčice
Dol. Loučky - ZAKŘANY A
ZAKŘANY A – Troubsko
Řeznovice - ZAKŘANY A
ZAKŘANY A – Střelice
Kupařovice - ZAKŘANY A
ZAKŘANY A – Zastávka B
Mor. Knínice - ZAKŘANY A
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Rozlosování JARO 2011 – Zakřany „B“
kolo
12.
22.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

datum
10.4. N
16.4. S
24.4. N
1.5. N
8.5. N
15.5. N
21.5. S
29.5. N
5.6. N
12.6. N

začátek
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

MUŢI – IV.C
ZAKŘANY B – Oslavany
Babice - ZAKŘANY B
Příbram - ZAKŘANY B
ZAKŘANY B – Čučice
Ketkovice - ZAKŘANY B
ZAKŘANY B – Domašov
Vys. Popovice - ZAKŘANY B
ZAKŘANY B – Vev. Knínice
Lukovany - ZAKŘANY B
ZAKŘANY B – Zbraslav B

JEZTE HODNĚ ZELENINY A OVOCE
nabádá zdravotnická osvěta. V supermarketu je ovoce a zeleniny aţ zrak
přechází,- ta levná červená jablka jsou z Polska, moc sladká nejsou, tak alespoň
na štrudl. Jablka Delicius Stark nebo Golden z jiţní Evropy nebo aţ z Afriky
vypadají jako z plastu, cibule je z Holandska – nejsou to spíš tulipány?, rajčata
po celý rok, ale kousli jste do nich?, a česnek z Číny, Ital v kuchyni česnek
z pánve vyhazuje hned jak se ohřeje, pak tedy snad ano.
Co ale tak zkusit vypěstovat si něco doma? – kdo k tomu máte trochu
podmínky! Jak jsme na tom vlastně v našich Zakřanech?
Obec leţí na patě Vysočiny, na konci akátů a začátku těch krásných borovic.
Ve znaku máme keře, ty jsou asi málo přínosné, pěstování tedy ţádá trvalou
péči.
Pamětní fotopohled z Výseku ukazuje silnici lemovanou letitými akáty. Ty
byly ve čtyřicátých letech minulého století nahrazeny alejí třešní chrupek, ty se
prodávaly po stromech, neţ podlehly vandalům a dopravě. Kaţdá mez mezi
políčky byla v té době modrá kadlátkami, pamětníci ještě po válce zaţili
nadúrodu švestek, celé koše se dávaly do sběrny. Pamětníci si vzpomenou i na
Svobodovy stromy osázený ţlíbek na Padělkách mezi hřbitovem a Babickem,
ve ţlíbku začínal potok, tekoucí dědinou přes rybník do Balinky, dnes je
remízek zasypaný vyváţkou hlušiny ze šachty.
A dále na tenkrát nově
zasazený Havránkův sad pod Čeléškou severním směrem k cestě od hřbitova k
Pirochtovu mlýnu.
Dohled na pole a volná prostranství vykonával místní hotař, třeba p. Matěja
z 1. kopce. Ten také byl autorem zahrady podél silnice u Malého Výseku,
výletního místa návštěvníků hřbitova, těch, kteří nedošli aţ na hřiště. První
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krok ke zdruţstevnění vesnice a ţel zároveň i k zániku selského stavu proměnil
Malý Výsek ve drůbeţárnu.
Největšími sadaři byli sedláci, měli největší zahrady a mnohdy i hodnotné
stromy s vysokou uţitkovostí, řádně hnojené.(Jablka funtovní, špicary,
zvonkové, s chrastivými semínky, hrušky ovesnice – to bylo všude). Hlavní
starostí sedláků byl ale výnos polí, to je ţivilo, a těm také museli věnovat
veškerou sílu a čas.
Domkaři byli tradičně od sedláků podceňováni, v sadařství ale prorazili. A to
zkušenostmi, získávanými trvalou péčí, četbou, studiem a řemeslnou zručností
ze svých zaměstnání, pokusy s roubováním, kříţením, hříţením a zájmem o
výsledky práce profesionálních škol a školek. Pochopili, ţe je nutné nelpět jen
na svých výsledcích, ţe je nutné se druţit, vyměňovat zkušenosti, navzájem se
podporovat a otevřít se i sousedům.
Spolky, organizace, zájmová sdruţení to jsou fenomény ţivota obce.
Dobrovolně a spíše s vlastním přispěním vstupují občané do svazků, aby svými
schopnostmi, dovedností a odhodláním něco dělat nejen pro sebe, ale i pro
ostatní, oţivili, rozhýbali dění v obci a přispěli k věhlasu a často i ke zlepšení
ţivotního prostředí obce. Je dnes zvykem se ţádným způsobem nedotýkat
někoho druhého, jakoby se nezajímat o to jak ţije soused nebo lidé kolem nás a
proboha – snad někomu i něco vytýkat, napomínat, doporučovat, usměrňovat.
Je to špatný příklad těm nejmladším, kteří jsou ještě navzájem otevření,
přijímající všechny podněty. Ale také právě mladým musíme dát na vědomí,
ţe něco organizovat není sice práce snadná, ale ukázat jim kolik jejich
spoluobčanů se do toho přece jenom pustilo a jakých výsledků dosáhli.
Jedním z prvních, který prorazil ustálené názory a postavil se do čela
organizovaného zahrádkářství v Zakřanech byl František Pár, v roce 1960 se
stal předsedou spolku zahrádkářů. Postupně se přidala celá plejáda občanů ze
všech společenských vrstev a v zahrádkářské práci a starosti neustali do
dneška.
Zakřany v roce 2010 oslavovaly několik výročí – 660 let od první písemné
zmínky o obci, 120 let kaple sv. Donáta, 105 let Hasičského sboru a také
50 let Zahrádkářů v Zakřanech.
To se slavilo spolu s tradiční výstavou ovoce zeleniny a kuriozit, ve dnech 16.
a 17. října 2010 v sále obecního úřadu. Výstava je uţ tradiční akcí zahrádkářů,
která láká i houfy zájemců z obcí Mikroregionu Kahan. Slavnostní pořad se
konal v neděli 16.10.2010. Po přivítání předsedou organizace Vincencem
Borýskem pozdravil přítomné čestný host - zástupce Českého svazu
zahrádkářů Mgr. Flíček, který poděkoval za úspěšnou činnost, předal zakřanské
organizaci zvláštní ocenění – „Bronzovou medaili za zásluhy o rozvoj
zahrádkářství“, udělenou republikovou radou ČZS Praha, a gratuloval
vyznamenaným. Byla předána ocenění nejstaršímu členovi p. Syslovi,
starostovi Markovi, zakřanským školám - základní a mateřské, a předsedovi
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Borýskovi. Republikovým oceněním se zahrádkáři zařadili do veřejně
uznávaných, úspěšných zakřanských organizací a rozšířili tak věhlas obce.
Oslava byla skvěle připravena, formální část rychle proběhla a uţ se chystala
pozvaná cimbálovka „Mládí z Čejče „ zahrát první verbuňk. Zakřanské členky
se vyznamenaly, připravené buchtičky a cukroví bylo vynikající, pozorné
hostesky sviţně doplňovaly rychle mizící dobroty. Pan starosta Marek se ujal
šenku skvělého burčáku a vína z Němčiček a osobně doplňoval hosteskám
další demiţony. Nálada byla skvělá, nadšenci vycházeli pod pódium k hudbě,
aby si s kapelou zanotovali. Účast byla taková, ţe se musely doplňovat lavice,
sál byl plně obsazen.
Jedním slovem, oslava dopadla skvěle, spokojeni byli domácí i houfy
návštěvníků z jiných obcí Mikroregionu Kahan.
Lze si jen přát, aby cestu k zahrádkaření našla i mladá generace a zachovala
trend Jezte hodně ovoce a zeleniny pro sebe a svoje rodiny i úspěšnou sklizní
ze zakřanských políček a zahrádek.
Český zahrádkářský svaz je dobrovolné, nepolitické občanské sdruţení
zájemců o zahrádkářskou činnost.
Kontakt na základní organizaci v Zakřanech získáte na mobilu: 604 638 965
(předseda p. Borýsek) nebo na mobilu: 721 560 418 (pí. Jitka Mrázková).
(Z iniciativy zahrádkářů sestavil Ing. Miloš Šedý 12/2010)

ČINNOST ZAHRÁDKÁŘŮ V ZAKŘANECH
13.4.1960 se sešlo 30 nadšenců pro zahrádkaření ze Zakřan na
ustanovující schůzi a byla zaloţena ZOČZS. Byl zvolen 9členný výbor a
prvním předsedou byl zvolen František Pár. Pamětníci a dosud členové
organizace jsou pan Sysel Blahoslav a pan Slavík Miroslav.
Organizace pořádá jak odborné, tak kulturně společenské akce v obci
(plesy, hody, výstavy, přednášky, nákup semen, stromků, hnojiv). Nejvíce
členů měla organizace v roce 1965 - 90 členů. Postupně zájem občanů
v důsledku rozvoje průmyslu ve společnosti opadal. Nyní má naše organizace
50 členů.
V sobotu 12.3.2011 se uskutečnila výroční členská schůze, kde se
bilancovala padesátiletá činnost, i akce, které jsme pořádali pro naše členy a
příznivce v roce 2010. Uskutečnili jsme dva zájezdy, jak po kulturních
památkách, tak návštěvu zahradnických center.
8. - 10. října 2010 na výstavišti Flóra Olomouc proběhla “Národní
výstava, ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků“. Nás prezentovalo svými
výpěstky 6 členů a přátel.
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Územní rada ČOZS Brno-Venkov zaslala poděkování za velmi krásné
vzorky a za dobrou reprezentaci na této celostátní akci. Tímto naše organizace
dobře reprezentovala naši obec.
O několik dní později 16.-18. října 2010 organizace uspořádala jiţ
tradiční výstavu, ovoce a zeleniny, která má také význam pro veřejně
společenskou činnost v naší obci. Výstava byla ve spolupráci s OÚ
v Zakřanech zahrnuta jako významná akce v rámci oslav, které se konaly
v roce 2010. Naši výstavu obohatila výzdobou mateřská a základní škola
v Zakřanech a patří jim velké poděkování.
V neděli 17.10.2010 v odpoledních hodinách při besedě u buchet a
burčáku vyhrávala cimbálová muzika “Mládí z Čejče“.
Republikovou radu Praha zastupoval člen Mgr.Flíček, který předal naší
organizaci za dlouholetou činnost “bronzovou medaili za zásluhy a rozvoj
zahrádkářství“. Tímto oceněním jsme se opět zařadili mezi organizace, které
úspěšně reprezentují obec Zakřany.
Poslední akcí, která se uskutečnila 5.2.2011 byla přednáška a
praktická ukázka “o pěstování a řezu ovocných stromů“. Přednášku odborně
vedl Mgr. Patočka, který nám také vysvětlil a zájemci si mohli v praxi ověřit,
jak se hodnotí vzorky ovoce.
Organizovat nějaké akce je stále sloţitější. Zahrádkářství v dnešní
společnosti nemá mnoho příznivců a členská základna stárne. Potřebovali
bychom do organizace získat mladé občany. Přivítáme mezi nás všechny
zájemce, kteří mají o zahrádkaření zájem. Přihlásit se mohou u paní Jitky
Hudecové tel: 723 186 283 nebo u pana V. Borýska tel: 604 638 965
Borýsek

KLUB MAŢORETEK ZAKŘANY
S příchodem jara a pěkného počasí se nám mílovými kroky blíţí nová
soutěţní sezóna. A přesto, ţe jsme celou zimu nezahálely a nacvičovaly nové
sestavy, ta těţší část cesty za naším vítězstvím nás teprve čeká.
Rády bychom nejprve zmínily úspěchy a činnost Klubu roku 2010. Prvním
úspěchem byla kvalifikace skupin v maţoretkovém sportu, která se konala
v Těšanech. Umístily jsme se na 1. místě juniorky a 2. místě seniorky. Obě
skupiny si těmito výsledky zajistily postup do semifinále, konaného ve
Vyškově. Úţasným 2. místem v kategorii juniorky a 3. v kategorii seniorky si
obě skupiny zabezpečily účast na MČR, konaného v Jaroměři. Jelikoţ je
konkurence rok od roku vyšší, uţ jen účast na Mistrovství České republiky pro
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nás byla velkým úspěchem. Juniorky z počtu 19 nejlepších skupin v České
republice získaly 12. místo a seniorky místo 8. V loňském roce jsme poprvé
soutěţily v kategorii SHOW seniorky, kde jsme na MČR v Hustopečích se
svým vystoupením KABARET obsadily 5. místo a zajistily si tak postup na
ME. Odtud jsme se vrátily s krásným 7. místem a velkou chutí do další příravy
nového vystoupení. I v loňském roce jsme se zapojily do soutěţe
v sóloformacích. Do finále ČR., které se konalo v Jeseníku, postoupily čtyři
sóloformace. Miniformace juniorky i seniorky 7. místo, sólo seniorky
Michaela Dederová, duo seniorky Andrea a Renata Pospíšilovy, obsadily
8.
místo.
Sezónu jsme zakončily MAŢORETKOVOU ZÁBAVOU, která se konala
17. července v sále OÚ Zakřany. Počasí nám opravdu nepřálo. Celý den pršelo
a jako letní počasí to opravdu nevypadalo. Dobrou náladu nám to však
nezkazilo a naše pódiová vystoupení byla přijata velkým potleskem. O půlnoci
bylo jiţ hodně veselo a tak kankán byl nejen překvapením, ale i pobavením. I
přes nepřízeň počasí se zábava vydařila. Děkujeme sponzorům a všem, kteří se
na organizaci zábavy podíleli.
28.9 jsme se jiţ tradičně zúčastnily Dačického poháru, kde kromě souborů
z Česka byla hojná účast souborů ze Slovenska. Přivezly jsme celou řadu
medailí a ocenění. Největším přínosem byla vůbec 1. účast našich kadetek na
soutěţi, kde z 16 startujících obsadily 8 místo.
Rok 2011 jsme zahájily uspořádáním 1. REPREZENTAČNÍHO PLESU.
Ples se konal 26.3 v Hornickém domě ve Zbýšově. Sál byl do posledního
místečka obsazen a všechna naše vystoupení provázel bouřlivý potlesk.
Program obohatila módní přehlídka svatebních a společenských šatů Jany
Nedvědové salonu VELATURA a taneční ukázka standartních tanců TS Orion
Oslavany. Naši sponzoři nám připravili opravdu bohatou tombolu, za kterou
mnohokrát děkujeme.
Dne 10. dubna jsme se zúčastnily kvalifikace skupin a sóloformací na
mistrovství ČR v Nezamyslicích, kde se naše juniorky umístily na 1. místě a
seniorky na 3. místě. Tímto si zajistily postup do dalšího kola, které bude 8.
května ve Stochově. V letošním roce se opět zúčastníme soutěţe ve všech
věkových kategoriích (kadetek, juniorek, seniorek). Především drţte palce
našim kadetkám, je to jejich první soutěţní rok.
Všem zájemcům o fotografie z našich soutěţí a vystoupení je k dispozici naše
webová prezentace na adrese www. mazoretkyzakrany.websnadno.cz.
MAŢORETKY
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JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME SPONZORŮM MAŢORETKOVÉHO PLESU
OÚ ZAKŘANY, SPORTBAR SOKOLOVNA ZAKŘANY, SOREKA – pí.
RÁZKOVÁ, BYDO – HORNOVI, HARMONIE – ZASTÁVKA, KVĚTINKA –
ZASTÁVKA, ZELENINA - OVOCE ZASTÁVKA, POTRAVINY VOŠTERA –
ZASTÁVKA, POTRAVINY - KUKLÍNEK
ZASTÁVKA,
OBUV –
ZASTÁVKA, DĚLNICKÝ DŮM – ZASTÁVKA, ELEKTROINSTALACE
PROCHÁZKA – BABICE, HADAČ + ZAPLETAL – ROSICE, DROGERIE
NEKUŢOVÁ- ZBÝŠOV, SMART LIFE – BRNO, LUKOVANSKÁ
HOSPŮDKA, J + Z s.r.o., WOČ p. VEČEŘA, BRIM FRANTIŠEK ČES.
SPOŘITELNA, pí. MONIKA HLADKÁ pí. ŠPIČKOVÁ, pí. HLAVÁČKOVÁ, pí.
OVEČKOVÁ, pí. KOLÁŘOVÁ, pí. DAŇKOVÁ,
pí. ROSZICZKÁ, pí.
KUNDEROVÁ, pí. VELEBOVÁ, pí. IZSOFOVÁ, pí. DOLEŢALOVÁ, pí. MUDr.
FIALOVÁ, pí. RADIMECKÁ, p. BAZAL, p. TROJAN, p. VEVERKA, manţelé
KORSOVI, manţelé ZELINKOVI,
manţelé JEŘÁBKOVI,
manţelé
KLOUČKOVI a manţelé PŘIKRYLOVI.

KULTURA
Kulturní výbor při OÚ v Zakřanech Vás v měsíci květnu a červnu srdečně zve
na následující divadelní představení do Mahenova divadla v Brně (činohra).
„OSM ŽEN“ – Robert Thomas

představení dne 23. 5. 2011

Malebná, zasněţená vilka na francouzském venkově, kde přebývá pán domu a
osm ţen. Otvírá se vzrušující detektivní zápletka s vraţdou a překvapivým
koncem, vtipná konverzační komedie, při které ale i zatrne.
Cena vstupenky 280,- Kč
„LAKOMEC“ - Moliére

důchodci 200,- Kč

Přihlásit se do 26. 4. 2011

představení dne 14. 6. 2011

Skrblík Harpagon by pro peníze obětoval i štěstí svých dětí. Pro dceru vybral
zámoţného starce a pro syna zase bohatou vdovu, přestoţe miluje krásnou
mladou Marianu, na kterou si ale zároveň myslí i Harpagon sám. Nakonec
svolí ke sňatkům svých dětí s partnery, které si samy zvolily.
Cena vstupenky 310,- Kč

důchodci 220,- Kč

Přihlásit se do 23. 5. 2011

Zájemci se mohou přihlásit u p. Milana Veverky tel. 737 109 409, nebo u
pí. Jitky Hudecové tel. 723 186 283. Cena je včetně dopravy ze Zakřan.
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŢITOSTI
Tak jako kaţdý rok, i letos připravujeme pro spoluobčany jiţ známé akce.
V loňském roce jsme mimo pravidelných akcí a narozeninových oslav, popřály
i ke dvěma zlatým svatbám. Svatby byly pěkně rozdělené. První byla na jaře a
to si manţelé Eva a Jiří Wšianští zopakovali své ANO po 50-ti letech. Bylo to
19. března 2010. Druhá zlatá svatba se konala na podzim, 1.října 2010 a po
50-ti letech si znovu obnovili slib věrnosti, před starostou a svědky manţelé
Jiřina a Vlastimil Chatrní. Také jsme přivítali nové Zakřanské občánky.

Nejpočetnější akcí je blahopřání občanům k jejich ţivotnímu jubileu. V
letošním roce se chystáme navštívit 25 spoluobčanů u příleţitosti jejich
narozenin. Nějak to tak vyšlo, ţe i letos budeme blahopřát ke dvěma zlatým
svatbám. Jejich jména si ovšem zatím necháme jako překvapení pro příští číslo
zpravodaje. Sbor pro občanské záleţitosti přeje nejen oslavencům, ale i všem
našim spoluobčanům pěkné proţití velikonočních svátků.
Svačinová

Poděkování
Po ustavujícím zasedání zastupitelstva, kdy jsem po 20-ti letech oficiálně
předal Obecní úřad novému starostovi panu Rudolfovi, se mi dostalo
nečekaného uznání a darů od všech společenských organizací v naší obci.
Velice si toho váţím a doufám, ţe jsem všem stačil poděkovat. Pokud jsem v té
pro mě nečekané situaci na něco zapomněl, velice se omlouvám a ještě jednou
všem moc děkuji, zvláště „Hasičům, Sokolům, Seniorům, Zahrádkářům,
Maţoretkám, Sboru pro občanské záleţitosti, kolegům zastupitelům i všem
ostatním“. Pokud bude někdy potřeba mé pomoci a bude to v mých silách,
udělám to rád.
Marek
Redakční radu, která připravila toto číslo a v současné době má na starosti
vydávání občasníku „Zakřanského zpravodaje“, tvoří předseda výboru pro
kulturu pan Milan Veverka, Jan Šebesta st., Irena Svačinová a Ladislav Marek
st. Přispívat můţe kaţdý občan naší obce. Našim hlavním cílem je přibliţovat
občanům Zakřan kulturní, sportovní a společenské akce, důleţité informace
z obecního úřadu i zajímavosti v naší obci a okolí. Jak se nám to bude dařit,
ukáţe čas.
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KLUB SENIORŮ
Scházíme se pravidelně kaţdý čtvrtek v sále Kulturního domu obecního úřadu
po celý rok. V druhém pololetí roku 2010 jsme byli na zájezdě v Telči a okolí.
Skupinka členů chodí na vycházky do okolí obce. Na Mikuláše jsme pro členy
klubu připravili nadílku a celý kalendářní rok zakončili silvestrovským
posezením. Jménem všech seniorů bych chtěla poděkovat zastupitelstvu obce,
ţe nám tato setkání umoţňuje bez placení nájmu za sál a také za finanční
příspěvek na naši činnost. V letošním roce plánujeme různé akce a první z nich
byla oslava MDŢ. Ve čtvrtek 14. dubna nám paní ředitelka Základní školy
zajistila prohlídku budovy naší nově opravené a zateplené Základní školy. Tam
jsme si zavzpomínali na naše školní léta a porovnali rozdíly ve výuce dříve a
dnes. Za pěkný výklad a provedení prohlídky děkujeme paní učitelce Mgr.
Šárce Mecerodové. Dne 17. května se uskuteční zájezd do Buchlovic, na
Velehrad a do Uherského Hradiště. Na zájezd se mohou přihlásit i občané,
kteří nejsou našimi členy kaţdý čtvrtek v klubu a u paní Růţeny Vyhnalíkové
(i na telefon 546 431 006). Také plánujeme vycházky do okolí naší obce a na
Ketkovský hrad.
Vyhnalíková
Závěr článku RETRO (viz Zpravodaj 2/2010.)
Zanechme ale politiku povolanějším a vyuţijme moţnosti předání 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,
třeba ukázat 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
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podívat na plánek nebo se zeptat, máme na budovy divadel rakousko uherské
oči, divadlo poznáme v Brně a Zagrebu, 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 od nás je to 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 ulic. 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 Zwingeru si půjčte zvukového průvodce v češtině, 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.
Navštívíte-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 u
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
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ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ OD ROKU 2011
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách
poţární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv, vstoupilo
v účinnost 1. ledna 2011 a nahradilo stávající
vyhlášku č. 111/1981 Sb., ve které byly
stanoveny podmínky poţární bezpečnosti při
provozu spalinových cest, frekvence jejich
kontrol a čištění. Dále je zde upraveno, kdy a
kým se provádějí revize spalinových cest a za
jakých podmínek lze provádět vypalování
komína. Novela přichází proto, ţe stávající
vyhláška č. 111 z roku 1981 je zastaralá,
nezohledňuje současný stav vědy a techniky a
stanovuje kratší lhůty k čištění komínů, neţ je
potřebné. Komíny by se rovněţ mohly častěji
čistit svépomocí, čímţ poklesnou náklady na
jejich čištění. Oproti původní vyhlášce se
výrazně zmírňují poţadavky na kontroly
spalinových cest. Původně se v případě komínu, do kterého jsou zapojeny
spotřebiče na tuhá, nebo kapalná paliva s výkonem do 50kW provádělo čištění,
nebo kontrola 6x ročně a podle nového nařízení to stačí 3x.
Palivo: uhlí, koks, dřevo, biomasa:
Čištění komína – dvakrát ročně u kotlů s provozem do 6 měsíců v roce
(obvyklé vytápění) a třikrát ročně u kotlů s celoročním provozem lze provádět
svépomocí.
Výběr sazí a dehtu z dolní části komína – jednou ročně, lze dělat svépomocí.
Kontrola komína - jednou ročně kominík.
Palivo: plyn
Čištění a výběr usazenin z dolní části komína,
Kontrola komína – jednou ročně kominík, který má ţivnostenské oprávnění. O
kontrole vydá majiteli domu doklad.
Tomu, kdo čištění a kontroly nedodrţí, hrozí pokuta. Hasiči to však mohou
zjišťovat aţ po případném poţáru. Majitelé domů by si měli být vědomi, ţe
nedostatečné, nebo ţádné čištění a kontroly mohou mít za následek poţár a tím
také sníţení vyplácené pojistky za pojistnou událost.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V loňském roce v naší obci přivítali pět nových občánků. Jsou to:
Lucie CIBULKOVÁ
Filip DOČKAL
Vojtěch SACHS
Jan HARÁK
Michaela Gabriela KŘIVÁNKOVÁ
V letošním roce jsme přivítali prozatím další dva občánky. Jsou to:
Dominik POSÁDKA
Matyáš BAZAL
Obecní úřad v Zakřanech jim tímto přeje krásné dětství a spokojený ţivot.
___________________________________________________________
Během roku 2010 nás opustili tito občané:
Cyril HROMEK
Karel VEČEŘA
Zdenka CHOCENSKÁ
Anna SYSLOVÁ
Jaroslav SVAČINA
Růžena HÁJKOVÁ
Hynek JUŘICA
Marie NĚMCOVÁ
ČEST JEJICH PAMÁTCE
___________________________________________________________
Stav obyvatel naší obce k 31. 12. 2010 byl 731 občanů.

23

KŘTINY
V kapli sv. Donáta v Zakřanech byl 10. 4. 2011 pokřtěn Matyáš Veleba, syn
Ing. Ivany Velebové a Ing. Tomáše Veleby.

Přejeme mu do ţivota všechno nejlepší.
___________________________________________________________
Přísloví
Na Zelený čtvrtek hrách zasívej, na Velký pátek zemí nehýbej, na Bílou sobotu
štěpy zasazuj.
Kdyţ prší na Velkou noc, nebude sena moc.
Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
Na sv. Marka deštivo, sedm týdnů blátivo.
V máji vlhko, chladno – bude vína na dno.
Svatá Ţofie, políčka často zalije.
Aforismy
Hloupost je to, co je snadnější vymyslet neţ pochopit.
Jen ti, kdo myslí na budoucnost, tvoří historii.
Velikost člověka není dána tím, kam dosáhne, ale kam dohlédne.
Mluvíte-li s moudrým, je lepší naslouchat, mluvíte-li s blbcem, je lepší mlčet.
Politici mají ve zvyku kaţdý problém řešit tak dlouho, aţ je neřešitelný.
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Občanům, kteří ve čtvrtém čtvrtletí 2010 oslavili svoje významná výročí,
blahopřejeme dodatečně, protoţe od září 2010 vychází zpravodaj aţ teď.
Blahopřejeme také občanům, kteří svoje významná ţivotní výročí oslavili
v prvních třech měsících letošního roku. Všem přejeme, aby ještě dlouhá léta
proţili ve zdraví a pohodě, v kruhu svých rodin a přátel.
2010
Pan

Jan Ţák

č. 199

Paní

Marie Patočková

č. 41

Pan

Jan Procházka

č.

Paní

Marie Němcová

č. 143

Paní

Miloslava Sobotková

č. 241

Pan

Blahoslav Sysel

č. 246

Paní

Eliška Procházková

č. 12

Paní

Jana Kolníková

č. 233

Paní

Emílie Skokanová

č. 55

Paní

Josefa Juřicová

č. 213

Paní

Jiřina Chatrná

č. 103

2

2011

V měsíci říjnu 2010 oslavili zlatou svatbu manţelé Jiřina a Vlastimil Chatrní.
Všem jubilantům blahopřejeme.
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HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2010
§/pol.

Příjmy

1111 Daň z příjmu FO sráţková
1112 Daň z příjmu FO ze záv. činn.
1113 Daň z příjmu FO z kap.výnosů

§
1040930,00
110392,30
90196,09

Výdaje

1031 Les
2212 Silnice
2219 Chodníky-čekárny

9604,00
153311,00
31139,00

1121 Daň z příjmu práv. osob

1004335,00

2310 Rozvod vody

1211 Daň z přidané hodnoty

2289225,00

2321 Čistírna odpadních vod

312543,00

2412 Kabelová televize

202159,50

1511 Daň z nemovitosti
1334 odvody za odnětí půdy
1337 Poplatky za likvidaci odpadu

477104,40
11676,00

3111 Mateřská škola

450960,00

329138,00

3113 Základní škola

4871250,63

1339 Ostat. popl.v oblasti ţiv.prostř.

10000,00

3314 Knihovna

1341 Poplatky ze psa

13600,00

3319 Kultura

1343 Uţívání veř. prostranství
1361 Správní poplatky-ověřování

6000,00

150,00
4780,00

65696,20
229406,00

3326 Kaple

15808,00

3341 Rozhlas,televize

51588,00

2412 Splátka půjčky -KTS

30000,00

3349 Zpravodaj

4111 JMK-dotace,volby

51286,00

3399 SPOZ

9628,00
51036,00

4112 Neinvest. dotace ze stát. rozp.

320800,00

3412 Tělocvična a kurt

4116 Neinvestiční dotace úřad práce

209000,00

3419 Ostatní. těl. činnost

83000,00

3429 Zájmová činnost

30000,00

4122 JMK-dotace SDH
4222 JMK-dot.inv.ZŠ
§ 1031 Les - prodej dřeva
§ 2321 Čistírna odpadních vod
§ 2412 Kabelová televize - poplatky
§ 3314 Knihovna - půjčovné
§ 3341 Místní rozhlas a TKR-přípojky
§ 3412 Tělocvična a kurt - nájem
§ 3632 Hřbitov, hrobová místa-nájem
§ 3639 prodej pozemků
§ 3723 Třídění odpadu
§ 3724 Svoz nebezpečných odpadů
§ 3729 Skládka
§ 6171 Vnitřní správy
§ 6310 Úroky z Komerční banky
4134 Převody (020)

CELKEM

695,00
160000,00
4878,00
145284,00
48000,00

3511 Zdravotní středisko

420000,00

3631 Veřejné osvětlení

171361,47

3632 Hřbitov
3639 VPP

5700,00

3721 Nebezpečný odpad

384,00
3161150,00
26566,50
850,00
8370,00

25982,00
395483,00

3723 Ekodvůr kontejnery

190704,56

3729 Skládka

51784,00

3745 Veřejná zeleň

37235,00

5512 Hasiči
6112 Zastupitelstvo
6114 Volby do Parlamentu

17837,94

6115 Volby do zastup.obce

87162,77

6171 Místní správa
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36171,34
230804,00

3722 SKO

421029,00

10115435,00

38884,00

3611 Pozemky

1740,00
33175,00

110779,76

93641,05
677845,00
20695,00
29589,10
2151298,95

6310 Pojištění,KB

45413,00

6409 Dotace ostat. Organizací

68157,20

6330 Převody (030)

87162,74

CELKEM

11456120,50

ROZPOČET NA ROK 2011
Výdaje

Příjmy
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činn.
Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

Lesní hospodářství

1 100 000
100 000

Výstavba inţenýrských sítí "Zálesí"

100 000

10 000
2 586 600

Oprava chodníků - 270m

270 000

Daň z příjmu právnických osob

1 000 000

Oprava hřbitovní zdi

134 200

Daň z přidané hodnoty

2 300 000

Rozvod pitné vody

Daň z nemovitostí

480 000

Čistírna odpadních vod

Poplatky za likvidaci odpadu

330 000

Kabelová televize

Poplatky za psa
Uţívání veřejného prostranství
Správní poplatky - ověřování
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Neinvestiční transfery od obcí
Les - prodej dřeva
Čistírna odpadních vod
Kabelová televize - poplatky

6 000
282 600
75 000

13 600

Mateřská škola

406 000

500

Základní škola

503 000

Školní a předškolní výchova

5 000

Příspěvky na ţáky do jiných obcí

278 800
61 200

Knihovna

5 000
150 000
48 000

90 000
160 000
56 000

Kultura

130 000

Kostel

50 000

Sdělovací prostředky - rozhlas

30 000

Knihovna - půjčovné

2 000

Sdělovací prostředky - zpravodaj

17 000

Místní rozhlas a TKR přípojky

5 000

Sbor pro občanské záleţitosti

49 000

Tělocvična a kurt - nájem
Hřbitov, hrobová místa - nájem
Příjmy z prodeje pozemků

Sportovní zařízení v majetku obce

33 000

Dotace pro Sokol Zakřany

500
2 292 800

Třídění odpadu

30 100

Vnitřní správa

392 300

97 600
120 000

Dotace volejbal a florbal

10 000

Klub seniorů

30 000

Zdravotní středisko

16 000

Úroky z Komerční banky

20 000

Nákup pozemků

170 000

Fotovoltaická elektrárna

600 000

Veřejné osvětlení

202 000

Hřbitov
Nakládání s odpady
Veřejná zeleň
Poţární ochrana

9 347 800

915 600

Místní správa

2 007 500

Finanční operace

35 000

Dotace pro Maţoretky Zakřany

50 000

Dotace pro zahrádkáře

10 000

Dotace pro skauty

10 000

Příspěvky do spolků

18 000

Celkem
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26 500
101 500

Zastupitelstvo

Projekty
Celkem

26 500
596 200

50 000
9 347 800
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Zpravodaj Zakřan vydává Obecní úřad Zakřany
Tisk: Pamiro team spol. s r. o., Rosice
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