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Slovo starosty
Zdravím všechny spoluobčany po delší době.
Využívám této příležitosti, abych ještě znovu vzpomenul pana Ladislava Marka, který stál
v čele obce Zakřan dlouhých 20 let. Zemřel náhle a velice předčasně dne 28. září tohoto roku.
Tak jsme ho všichni znali – usměvavého, obětavého, každému vždycky k dispozici, ať už
radou,povzbuzením nebo skutkem. Pro vesnici a pro svoji práci žil, pracoval neúnavně a
obětavě bez ohledu na svůj volný čas a svoji nemoc.Nedokázal se šetřit, nepřipouštěl si
možné zdravotní omezení. Byl vzorným starostou, manželem i otcem. Byl „tahounem“ i
v zájmových organizacích, kterých byl velice platným členem.
V obci znal každého občana, od nejmenších po nejstarší, každému věnoval kus svého času,
zkušeností a schopností, navíc zde jistě znal každý kamínek. Svou práci měl velice rád a plně
se jí věnoval. Nelze zapomenout, co vykonal pro Zakřany od začátku ve funkci: z těch
zásadních akcí zajistil plynofikaci a dodávku pitné vody pro obec, pod jeho vedením se
podařilo opravit místní komunikace a chodníky, jeho zásluhou začala výstavba RD v Zálesí,
jeho přičiněním obec vzkvétala i po stránce kulturní, sportovní a společenské.
Pro mne je velkým vzorem, jsem mu vděčný za to, že po jeho boku jsem získával zkušenosti
jako místostarosta. Byl mi navíc starším kamarádem. Byl vítán v každé společnosti, nepokazil
žádnou legraci, k dobré náladě přispívaly i jeho muzikantské schopnosti. Na Laďu bylo
spolehnutí v každé situaci, za každých okolností.
Čest jeho památce.
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Zakřan ze dne 17. 10. 2012 vznikne sloučením
MŠ a ZŠ s platností od 1. 1. 2013 nový právní subjekt.
Pro maminky ze Zakřan s malými dětmi je ve všedních dnech v odpoledních hodinách a o
víkendu celodenně zprovozněna zahrada mateřské školy.
Chci se ještě zmínit o parkování na místních komunikacích a chodnících v obci. Bylo snahou
zastupitelstva situaci řešit, přesto se ale na některých místech v obci parkuje tak, že je omezen
průjezd dalších vozidel. Obec požádá o spolupráci Městskou policii Rosice, která má účinné
prostředky k řešení těchto dopravních přestupků. Oceňuji občany, kteří k parkování využili
prostor svých předzahrádek a chápu, že někde tato možnost není. Blíží se zima a pokud
budou řidiči parkovat na komunikaci tak, že tudy neprojede sněžná radlice o šířce 3 metrů,
nebude sníh odklizen.
Co připravuje obec na závěr kalendářního roku?
30.11. v 17 hodin rozsvěcování vánočního stromu
6. 12. mikulášská nadílka
7. 12. Adventní posezení se seniory
18. 12. v 16,30 hodin Vánoční besídka Základní školy Zakřany
25. 12. živý Betlém
29. 12. silvestrovské posezení
1. 1. 2013 v 17 hodin Novoroční ohňostroj
Těším se s Vámi na setkání při uvedených akcích, na které Vás jménem vedení obce srdečně
zvu.
Přeji všem klidné prožití vánočních svátků uprostřed Vašich nejbližších.
Do roku 2013 Vám přeji pevné zdraví a v této nelehké době hodně pohody a optimismu.
Josef Rudolf

Základní škola
Vážení občané,

dovolte mi, seznámit Vás v krátkosti s děním v Základní škole Zakřany.
Nový školní rok 2012/2013 začal v pondělí 3. září v 8.00 hod. slavnostním zahájením v tělocvičně
školy, kde jsme letos přivítali 10 nových prvňáčků (4 ze Zakřan a 6 z Lukovan).
Celkem naši školu navštěvuje 48 žáků (1. ročník – 10, 2. ročník – 16, 3. ročník – 5,
4. ročník – 9, 5. ročník – 8).
Na jaře loňského roku jsme se pustili do vybavování školní zahrady. Zakoupili jsme pro naše žáky
venkovní tabuli s posezením, které využívá zejména školní družina v odpoledních hodinách, ale i
žáci při dopolední výuce např. v hodinách čtení, prvouky….
V letošním školním roce bychom chtěli v jejím dovybavení pokračovat nákupem dalších herních
prvků.
Nadále pokračujeme ve třech projektech, do kterých je naše škola zapojena. 1) Projekt „EU
peníze školám.“ 2) Projekt „Školní mléka,“ kde má každý žák nárok na 1 mléčný výrobek za
každý školní den za zvýhodněnou cenu. 3) Projekt, „Ovoce do škol.“ Žáci každý měsíc dostávají
bezplatně krabičky s ovocem, zeleninou nebo 100% ovocnou šťávu.
Jako tradičně bych Vás chtěla seznámit s akcemi, které prožili naši žáci ve škole nebo na akcích,
pořádaných školou. V minulém čísle zpravodaje jsme naposledy psali o měsíci březnu.
Duben
- Plavecký výcvik v Nové Vsi
- Akce pro veřejnost Velikonoční výstava s jarmarkem v sále OÚ Zakřany (naši žáci vytvořili
spoustu krásných velikonočních dekorací, které se líbily a jistě zkrášlily nejeden příbytek)
- Divadelní přestavení: Kouzelný kolotoč pohádek p.Horákové v tělocvičně školy (pozvali jsme
MŠ Zakřany i Lukovany)
- Tradiční sběr starého papíru (všem občanům tímto děkujeme za příspěvek)
- Čarodějnický rej (posezení u ohně, čarodějnické kostýmy, hry a soutěže, čarodějnické nápoje a
pochutiny)
Květen
- Vystoupení ke Dni matek pro seniory v sále OÚ Zakřany
- Besídka ke Dni matek+Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře (žáci 1. ročníku si připravili
chechtavou písničku, žáci 2. a 3. ročníku básničky pro maminky+broučí taneček, žáci 3. ročníku
scénku Andělský příběh – Tajný návod, žáci 4. a 5. ročníku příběh O Vašku cestovateli a děti z
hudebně-pohybového kroužku pásmo s názvem Botičkové království, na závěr proběhlo
slavnostní pasování prvňáků na čtenáře a maminky dostaly od svých dětí dárek
- Výukový program „Branné dovednosti“ (Program byl zaměřen na plnění úkolů s brannou
tématikou. Orientace v mapě, první pomoc, práce s buzolou, dopravní značky hod na cíl a další
stanoviště.)
- „Dobrodružství hastrmana Tatrmana“ (společně se ZŠ Příbram jsme jeli do Brna do divadla
Bolka Polívky na hranou pohádku se zpěvy o hastrmanovi)

Červen
- Akce pro veřejnost: Pohádková náves (kvůli nepřízni počasí byla akce přesunuta do sálu
Obecního úřadu Zakřany, děti plnily úkoly na pohádkových stanovištích a na konci je čekala
odměna, i přes deštivé počasí se akce vydařila a děti si ji užily)
- Škola v přírodě v RS Nesměř u Velkého Meziříčí v době od 11. 6. - 15. 6.
(téma ŠvP-Máme rádi zvířata)
- Olympijský rok v mikroregionu Kahan na stadionu Baník Zbýšov (žáci soutěžili v těchto
disciplínách-běh na 60m, hod na cíl, skok z místa, skok přes švihadlo, běh na chůdách)
- Malá maturita žáků 5. ročníku
- Celodenní pěší výlet do ZŠ Příbram + Spaní ve škole + Závěrečný táborák s rodiči
- Celoškolní soutěž:Pexesiáda + Škola naruby aneb páťáci učí spolužáky
- Tradiční sběr starého papíru
Září
- Uvítací táborák (seznamujeme se s novými prvňáčky, zpíváme u ohně, hrajeme hry)
- Olympiáda 2. tříd (školní kolo se uskutečnilo v tělocvičně ZŠ Zakřany v běhu, hodu míčkem a
skoku z místa; bylo vybráno 5 chlapců a 5 děvčat, kteří se zúčastnili olympiády v tělocvičně
gymnázia Zastávka)
- Projektový den – Svatý Václav – Den české státnosti (proč je 28. září státní svátek, kdo byl sv.
Václav, státní symboly)
Říjen
- Baletní přestavení „Labutí princezna“ v Brně (zjistili jsme, že i balet se může líbit)
- Zahrádkářská výstava ovoce a zeleniny v sále Obecního úřadu Zakřany (každoročně jsme se jí
velice rádi zúčastnili a vyzdobili sál podzimními výrobky našich žáků)
- Filmové představení v kině Panorama Rosice „Tady hlídám já“ (chtěli jsme našim žákům
zpříjemnit den před podzimními prázdninami a vydali jsme se do kina, kde naše škola byla
poprvé, jednalo se o český rodinný film)
- Putování s broučky (akce pro veřejnost) – letos se konala již po páté a opět se vydařila, zazpívali
jsme si broučí písničky, poslechli pohádku z rozhlasu, za svitu lampionů, baterek a lucerniček
jsme prošli Zakřany a kolem oveček došli až ke hřišťátku, kde všichni účastníci dostali teplý čaj,
který přišel vhod, buchty a děti sladkou odměnu; nakonec byly vypuštěny balonky štěstí).
- Sběr starého papíru
Přeji všem krásný předvánoční čas pokud možno strávený bez zbytečného stresu
a shonu v kruhu rodinném nebo se svými blízkými.
Mgr. Renata Procházková, ředitelka školy

Zprávičky z naší školičky
Zdravím všechny čtenáře Zakřanského zpravodaje v tomto předvánočním čase. Při dlouhých
večerech, které teď prožíváme, se můžeme zamyslet a vzpomenout si co nám uplynulém
měsíce přinesly a odnesly. Já se raději zamýšlet nebudu, jen se teď vrátím do jarních měsíců,
tam, kde jsem skončila minulé výčty událostí v MŠ.
Duben 2011:
Před Velikonocemi jsme stihli loutkové divadlo s národními pohádkami v Babicích.
Vyfotografovali jsme se na památeční fotografie pro maminky, tentokrát na kouzelném
pozadí vesnického dvorku.
Z velikonoční pomlázky po vesnici děti přinesly spousty dobrot a paní učitelky se po čase
setkaly s milými lidmi.
K zápisu do MŠ pro šk. rok 2012 – 2013 se dostavilo hodně zájemců. Přespolní děti jsem
letos nemohla přijmout, kapacitu školy naplnili zakřaňáci.
Kamarády – prvňáčky i ty starší jsme navštívili v základní škole při příležitosti shlédnutí
pohádky Kouzelný kolotoč.
Koncem měsíce jely malé děti na divadlo k Bolku Polívkovi, vyšlo to tak, že předškoláci měli
plavání ( právě byl kurs v polovině a „plavcům“ se moc líbil)
Květen:
Nejhezčí měsíc roku jsme zahájili zpíváním známých písní na hudebních pohádkách
v Babicích.
Děti tradičně vystupovaly na oslavě Dne matek v Klubu seniorů a babičky se potěšily malým
dárečkem z dětských ručiček.
Den matek si užili rodinní příslušníci dětí také v MŠ. Tam malí gratulanti vystupovali
sebejistěji, maminky se pobavily a poradovaly nejen z dětí a dárků, ale i z kytiček.
V květnu nás čekal i výlet společně s kamarády z Babic tentokrát do pohádkové země
v Dukovanech, která se rozšířila o další obyvatele.
Červen:
Mezinárodní den dětí jsme oslavili v MŠ tancem a soutěžemi, děti si vyrobily občerstvení
z ovoce a ořechů. Skákací hrad se pro nepřízeň počasí nekonal.
K témuž tématu jsme dětem domluvili divadlo se sérií pohádek o zvířátkách.
Plavci úspěšně dokončili kurs a pochlubili se Mokrým vysvědčením.
Starší kamarádi ze ZUŠ Ve Zbýšově nás pozvali na závěrečný koncert.
Pan Ondřej Iszóf nám přišel do školky popovídat o dravcích, obdaroval nás obrázky a
pexesoem a přivezl ukázat a „půjčit“ svého nejoblíbenějšího dravce, krásného rarocha.
Tradičním se stal dopolední výlet na Zastávku s cílem: Harmonie a vynikající zmrzlinový
pohár.
Závěrem školního roku nás čekalo sportovní zápolení s babickou MŠ a opékání špekáčků.
Závěrečnou akcí se stala celodenní turistická vycházka s plavbou na člunu.
Poslední den předškoláci dostali pamětní list a knihu na památku, všichni se rozloučili a
popřáli si pěkné prázdniny.
Červenec:
Ten se týkal jen zaměstnanců – MŠ se chystala k rekonstrukci dětských umýváren a
záchodků.

Srpen:
Rekonstrukce dětských umýváren a záchodů, velký úklid a příprava na nový školní rok.
Září:
Začíná školní rok 2012 – 2013. V MŠ se bude vzdělávat 24 dětí, které dovršily, nebo dovrší 3
roky věku, do odchodu do ZŠ.
Hned druhý týden v září se naši předškoláci zúčastnili soutěže OLYMPIJSKÝ ROK
V MIKROREGIONU KAHAN v Zastávce. Naši MŠ reprezentovali úžasně. Vybojovali druhé
místo! Přivezli si pohár, diplomy, medaile a dárečky. Jsme na ně moc hrdé!
Říjen:
První setkání s kamarády z Babic proběhlo při divadelním představení, příhodně nazvaném
Kamarádi.
Tradičně jsme půjčili výrobky dětí k prezentaci na výstavu zahrádkářů. Tradičně jsme ji
navštívili, tradičně nás mile přivítali a připravili nám degustaci ovoce a tradičně se to všem
líbilo.
Děti se těšily na představení Raneček pohádek, na kterém si i zazpívaly a protáhly si tělo.
Listopad:
V letošním školním roce poprvé ( někteří úplně poprvé), jsme vyrazili za kulturou do Brna.
Pohádka Mrazík v divadle B.Polívky se hodně držela filmové předlohy a sklidila u malých
diváků velké nadšení.
…………………………………………………………………………………………………...
To, co je napsáno dosud, je už prožito.
V době, kdy píši tento příspěvek , je měsíc prosinec teprve před námi, takže následující řádky
jsou plán na poslední měsíc roku 2012
Prosinec:
Návštěva Mikuláše a Čerta v MŠ.
Vystoupení pro seníory v sále OÚ.
Vánoční besídka s rodiči v MŠ.
Vánoční prázdniny.
Přeji Vám krásné Vánoce, veselé rozloučení se starým rokem a šťastné vykročení,
v plném zdraví a síle, do roku nového!
Od roku 2013 se Mateřská škola Zakřany slučuje se Základní školou Zakřany pod jedno
ředitelství. Při té příležitosti děkuji všem kdo s námi v mém funkčním období spolupracovali.
V Zakřanech 23.11.2012

ředitelka MŠ v Zakřanech
Eva Prokopová

Sokol Zakřany – 2012 – rok oslav 100. výročí založení kopané v Zakřanech
Letošní rok byl pro Sokol Zakřany velice významným. V roce 2012 uplynulo 100 let od první zmínky
o zakřanském fotbalu. Přípravy oslav byly velice náročné, program nabitý, práce a organizačních
záležitostí mnoho. K tak významnému výročí jsme přistoupili velice zodpovědně. Mimo jiné Sokol
Zakřany vydal vzpomínkovou brožuru, vlaječky, minidres a pivní půllitr se znakem. Program oslav
byl velice pestrý a zajímavý. V sobotu 14. června byla pozvána Menšíkova 11, která sehrála exhibiční
utkání s mužstvem Zakřan. O výsledek vůbec nešlo a diváci se mohli pobavit výkonem některých
známých osobností. Škoda jen, že na tuto akci nám nepřálo počasí, aby naše oslavy vidělo mnohem
více lidí. Před tímto zápasem vystoupila taneční skupina Mighty shake ze Zastávky a po něm se
konala letní noc u rybníka se skupinou Free – band. Druhý den v neděli se počasí umoudřilo. Zakřanští
fotbalisté položili věnec na místní hřbitov jako vzpomínku na všechny bývalé hráče, funkcionáře a
příznivce, kteří už mezi námi nejsou. Za slunečného počasí potom proběhlo přátelské utkání mezi
výběry současných i bývalých zakřanských hráčů. Před tímto zápasem nás všechny potěšilo kvalitní
vystoupení zakřanských mažoretek.
Po skončení tohoto zápasu nás čekal další bonbónek. V sále OÚ proběhla beseda s fotbalovou
legendou Antonínem Panenkou. Ten všechny mile překvapil svou vstřícností a otevřeností. Na závěr
víkendových oslav se poprvé v Zakřanech konalo promítání filmu v mobilním letním kině.
Další akcí v rámci oslav byl ženský turnaj v malé kopané – sobota 21.7.2012 Úroveň tohoto turnaje
byla velice dobrá a ve finále zvítězily dívky z druholigových Teplic až na penalty se sousední
Zastávkou. Pořadí: 1. Teplice 2. Zastávka 3.Ocmanice 4. Telnice 5. Zbraslav. Doufejme, že jsme
položili základní kámen ženského turnaje v Zakřanech a ten se stane na našem hřišti tradicí.
Poslední akcí k oslavám 100 let založení kopané byl turnaj 4Z ve velkém fotbalu mužů. Zúčastnila se
mužstva Zastávky, Zakřan,Zbraslavi a Zbýšova. Konečné pořadí turnaje: 1. Zastávka 2. Zbýšov 3.
Zakřany 4. Zbraslav. Pro příští rok chystáme turnaj starých pánů.
Myslím, že oslavy proběhly na velice slušné úrovni a kdo se jich zúčastnil, nemůže ničeho litovat. Je
třeba poděkovat OÚ Zakřany za poskytnuté dotace k oslavám a všem těm, kteří se velkou měrou
podíleli na jejich zdárném průběhu. Už to tak bývá, že ti co toho nejvíce udělali, tak zůstávají v pozadí
a těší je hlavně kvalitně odvedená práce.
Aby oslavy proběhly v důstojném prostředí, musel se udělat kus práce také na zvelebení našeho
sportovního areálu. Nové střídačky, nové nátěry, nová buňka na občerstvení, oprava ozvučení,
vodního rozvodu do kabin, zakoupení světelné časomíry, likvidace pařezů, atd. Podrobný popis prací,
které proběhly na Výseku, by zabral celou stránku. Všem díky za pomoc.
Skončila nám podzimní část sezony, končí nám významný rok 2012. Těšme se na následující sezony a
na další roky se zakřanským fotbalem. Sokol Zakřany přeje všem občanům, hráčům, funkcionářům a
příznivcům hlavně hodně zdraví a také dostatek kvalitních fotbalových zážitků.

Tabulky obou našich mužstev po podzimní části sezony 2012/13 TABULKA – III.B třída
- muži
Rk. Tým
Záp +
0
Skóre
Body PK (Prav)
1.
Mělčany
11
8
1
2
30: 17
25
( 10)
2.
Dolní Loučky
11
7
2
2
26: 10
23
( 2)
3.
Zastávka B
12
7
1
4
21: 16
22
( 1)
4.
Troubsko
11
6
3
2
25: 18
21
( 6)
5.
Drásov
11
7
0
4
18: 20
21
( 3)
6.
Oslavany
11
6
2
3
23: 22
20
( 8)
7.
Řeznovice
11
5
1
5
26: 22
16
( 1)
8.
Deblín
10
5
1
4
20: 17
16
(-2)
9.
Zakřany
11
4
2
5
26: 23
14
(-4)
10.
Lažánky
11
4
1
6
16: 19
13
(-5)
11.
Kupařovice
11
3
0
8
14: 27
9
(-6)
12.
Popůvky
10
1
0
9
16: 32
3
(-9)
13.
Vev. Knínice
11
1
0
10 7: 25
3
(-12)

TABULKA – IV.C třída - muži
Rk. Tým
Záp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kuřim B
Lukovany
Domašov
Vys. Popovice
Mor. Knínice
Říčany B
Vev. Bítýška B
Chudčice
Zakřany B
Čučice
Ketkovice
Zbraslav B
Příbram
Domašov B

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

+

0

-

Skóre

Body

11
8
8
7
6
6
6
5
4
4
4
3
2
1

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

0
2
3
3
4
5
6
4
6
7
8
9
8
10

55: 12
47: 24
43: 19
54: 28
35: 28
26: 23
39: 36
31: 28
35: 36
31: 60
24: 40
13: 44
18: 42
15: 46

34
26
25
23
20
19
18
18
14
13
12
9
8
4

PK

(Prav)
( 13)
( 8)
( 4)
( 8)
( -1)
( 4)
( 3)
( -3)
( -7)
( -2)
( -6)
( -6)
(-13)
(-11)

Zahrádkáři
Vážení přátelé zahrádkáři, občané Zakřan a všichni příznivci ovocnářství,
dne 26-28.10.2012 se v KD Zakřany uskutečnila krásná a rozsáhlá výstava ovoce a zeleniny
doplněná o ukázky řemeslné zručnosti, malířských schopností, která ukázala celou řadu
starších i novějších odrůd ovoce, vinné révy a zeleniny, které jistě potěšily nejednoho laika,
ale jistě i odborníka. Především u ovoce (jádrovin) představila nepřebernou barevnou a
velikostní škálu odrůd jabloní a hrušní. Je pak na každém z nás ať již laiků či odborníků
vybrat si tu správnou, z hlediska pěstitelského vhodnou, chuťově a konzistencí přijatelnou
odrůdu. Zcela jistě i trochu ukázala jakou cestou se dnes ovocnářství ubírá. Snahou šlechtitelů
pod tlakem pěstitelů ( i nás drobných pěstitelů), je vyšlechtit odrůdy, které budou méně
náročné na ošetřování. Lze konstatovat, že již cca tři desítky let se české šlechtění ubírá
cestou směřující k získání rezistentního či odolného novošlechtění. Je třeba pochválit české
šlechtitele (UEB Střížovice, VÚOŠ v Holovousích, celou řadu soukromých šlechtitelů např.
Petra Kumšty z Votic, Josefa Buzrlu z Moravského Žižkova a další), ukázat na jejich
dlouholetou mravenčí práci při křížení odrůd s cílem získat nové odrůdy odolné především
proti základním chorobám jádrovin, ale i s menší náročností na agrotechnické požadavky.
Celá řada odrůd, jenž byla vystavována vykazuje rezistenci či polní toleranci (odolnost) proti
strupovitosti, odolnost vůči padlí a co je velmi pozitivní je to, že většina vystavovaných odrůd
je vhodná pro pěstování i ve Vašich klimatických a půdních podmínkách.
Mezi již zaběhlé a perspektivní odrůdy lze zařadit:

JABLONĚ

Letní – Průsvitné letní, Mantet V, Ametyst- R, Nela- R, Minerva-R, Juno- R.
Pozdně letní až podzimní – Mio, Mollies Delicious – V, odrůda velmi chutná, Vitos – V, R.
Podzimní – Vitos R.
Ranně zimní – Vanda – R, Santána – R, Pinova.
Zimní – Jonagold a jeho barevné mutace V, Rubín V, Páskovaný Rubín, Bohemie V, Melodie
R, Florina R, Rosana- R, Rubinola-R, Orion RV, Šampion Red, Enterprisse R, Topaz R,
Goldstar R, Angold – polní odolnost na strupovitost, velké plody, nenáročná odrůda, Rajka R,
Rozela R.
Pozdně zimní – Idared, Zvonkové, z novějších a perspektivních – Sirius- R, Admirál – RV.

HRUŠNĚ

Letní – Clapova, Wiliamsova a červenoplodé variety, Milada – odolná na
strupovitost, Radana – červenoplodá, odolná ke strupovitosti.
Podzimní – Boscova lahvice – lepší poloha, Konference , obě odrůdy velmi
chutné.
Ranně zimní – Dicolor – jedna z nejchutnějších odrůd, červenoplodá, odolná ke strupovitosti,
pouze do dobrých půd, Blanka – odolná na strupovitost, velmi velká hruška s velmi dobrou
chutí.
Zimní – Erika, Morava, David, Jelka, Delika.
Zimní až pozdně zimní –Bohemica, zrající od počátku roku do dubna, sladká, velmi chutná,
středně velká.
Vysvětlivky : R – rezident, V – velké plody
V době, kdy vyjde tento článek, bude většina zájemců o stromky míti již tyto nakoupené,
ale pro ty, kteří se rozhodnou koupit stromek na jaře, nechť je obsah článku určitým
vodítkem, přispěním při rozhodování, kterou odrůdu jádrovin si na zahrádce vysadit.
Závěrem bych chtěl touto cestou, i když si myslím, že by to měl za mne udělat někdo
oprávněnější než já, poděkovat všem, kteří se na organizaci pěkné výstavy podíleli. Je mnoho
pěstitelů, zahrádkářských organizací v republice, ale není mnoho těch, kteří-které jsou
schopny zorganizovat pravidelně tak hezkou výstavu v tak, z hlediska pěstitelského, špatném
roce jako byl letošní. Proto ještě jednou organizátorům výstavy s přispěním Obecního úřadu
v Zakřanech patří i mé díky.
Bude-li zájem, je možno v dalších vydáních časopisu uvést pojednání o podnožích a
odrůdách peckovin, vinné révy, drobného ovoce.
S přáním mnoha pěstitelských úspěchů Mgr. Jaroslav Patočka

Hasiči

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás v krátkosti seznámit s činností sboru dobrovolných hasičů v Zakřanech
v uplynulém roce 2012
Ve sboru je k dnešnímu dni registrováno 102 členů,z toho 27 žen.Dále 16 mladých hasičů do
16 let.Činnost organizace řídí 11tičlený výbor a 3 revizoři.Výborové schůze jsou jedenkrát
měsíčně a to vždy 1. pátek v měsíci a zúčastňují se jich dle možností všichni členové
výboru,ale i ostatní aktivní členové sboru a zásahová jednotka,která má 11 členů.
Sbor je registrován u „Moravské Hasičské Jednoty“,pravidelně jsme informováni o
plánovaných akcích ,školeních a rozhodnutích nadřízených orgánů.
Sbor je zařazen v okrsku Rosice,kde se pravidelně zúčastňujeme jednání představitelů okrsku
společně s ostatními sbory a zástupci „hasičského záchranného sboru české republiky“.
V uplynulém roce v katastru obce nedošlo k žádnému požáru ,byli jsme pouze čerpat vodu ze
zatopeného sklepa.
Požární technika a vybavení jsou v akceschopném stavu a společně s vozidlem Avia je
umístněna v požární zbrojnici. Plovoucí čerpadlo je umístněno ve vozidle a je poměrně
využíváno.V letošním roce byly zakoupeny zásahové helmy a oteplené reflexní pláště do
deště.
Letos jsme se konečně dostaly k výstavbě „garáže“v prostorách ČOV.Po dohodě se zástupci
OŮ byla stavba provedena( ne ze dřeva,což byl náš původní záměr)ale zděná,aby lépe
vzdorovala rozmarům počasí a různým nenechavcům,kteří již z prostor ČOV zcizili materiál
jak obecní tak hasičů.Za velkou pomoc při výstavbě bych chtěl všem zúčastněným
poděkovat,obzvláště panu Zubčákovi a panu Hájkovi.
V zásahové jednotce je jak již bylo řečeno 11 členů,dále má náš sbor 1 soutěžní družstvo
mužů, 1 soutěžní družstvo žen a 2 družstva mladých hasičů-1 mladší do 12 let a druhé starší
do16 roků.
Družstvo žen se probojovalo na Mistrovství Republiky na které bohužel nakonec
nejely,protože jich část onemocněla.
Mladí hasiči se v listopadu zúčastní branného závodu v Zastávce a v prosinci soutěže
„soptík“.Dále byly mladí hasiči na soustředění v Pozďatíně a výletu na bobovou dráhu do
Němčiček.
V listopadu jsme uspořádaly výlet do vinného sklípku a to nejen pro aktivní hasiče.V půli
prosince se bude konat Výroční členská schůze a 26,1,2013 ples
Na závěr bych chtěl poděkovat nejen všem sponzorům,kteří hasičům jakýmkoliv způsobem
přispěli,ale za dobrovolnou práci všem členům a spoluobčanům,kteří se v loňském roce na
činnosti sboru jakkoliv podíleli.
Děkuji.
Za SDH Zakřany Pár Miroslav

KLUB MAŽORETEK ZAKŘANY
Sychravé počasí nás pomalu zahnalo za okna našich vyhřátých domovů a my tak nad šálkem
horkého čaje můžeme přemítat a bilancovat uplynulý rok. Vždyť každý z nás se může poučit
nejen ze svých chyb, předsevzít si vyšší cíle a vydat se do nového roku 2013 dokázat více, než
kdy dříve.
V těchto řádcích bychom Vás rády seznámily se současnou činností a dosaženými výsledky
našeho mažoretkového klubu. Do koloběhu soutěží skupin jsme prvním rokem zapojily i naše
kadetky. Děvčata nám udělala obrovskou radost, hned prvním rokem se probojovala až na MČR.
Velkým úspěchem bylo pro nás semifinále v Jaroměři, kde seniorky získaly 1. místo, kadetky 6.
místo. Těmito úžasnými umístěními si obě skupiny zabezpečily účast na MČR, konaného v
Přešticích. Jelikož je konkurence rok od roku vyšší, už jen účast na Mistrovství České republiky
pro nás byla velkým úspěchem. Seniorky získaly 9. místo, a udržují si vysoký výkonnostní
standart. Za nespočet tréninkových hodin, spousty modřin a litrů potu můžeme být na naší
mažoretkovou reprezentaci hrdi.
Přípravy na novou soutěžní sezónu 2013 jsou již v plném proudu. Soutěžní sestavy se pomalu
rýsují a my si myslíme, že se máte opravdu na co těšit. Všichni pevně věříme, že se naše
mažoretkové ambice a sny o postupu na ME promění v realitu. Držte nám palce. Již tradicí se
stala naše vánoční besídka, kterou zakončíme sezonu 2012 a též přivítáme nová děvčata. Konec
roku se kvapem blíží a již nyní se těšíme na vánoční atmosféru naší besídky.
Touto cestou bychom Vás rády pozvaly na 3. REPREZENTAČNÍ PLES, a to 9.3.2012 v
Hornickém domě ve Zbýšově.
Závěrem přejeme všem spoluobčanům příjemné prožití svátků Vánočních a do nového roku 2013
především zdraví a pohodu.
Všem zájemcům o více informací a fotografie z našich soutěží a vystoupení je k dispozici naše
webová prezentace na adrese www.mazoretkyzakrany.websnadno.cz.

Klub seniorů
činnosti klubu seniorů
Po celý rok, jsme se scházeli každý čtvrtek. Na čtvrteční schůzky se všichni těší. Po celý
týden jsou většinou osamoceni a tak přivítají, když si mohou popovídat o všedních starostech
i radostech. V květnu nás svým vystoupením potěšili na oslavě dne matek žáci mateřské a
základní školy. V tomto měsíci jsme byli na zájezdě. Navštívili jsme zámek v Náměšti na
Hané a muzea kočárů a hasičské v Čechách pod Košířem.
Zúčastňujeme se také schůzek ostatních klubů seniorů v rámci mikroregionu Kahan. Naši
členové byli také na dvou setkáních, které letos pořádal klub seniorů Zastávka.
5. prosince se sejdeme ve vinárně v Lukovanech na Mikulášském posezení a celý rok
ukončíme 28. Prosince na silvestrovském rozloučení s rokem 2012.
Naše čtvrteční posezení jsou pro všechny příjemným rozptýlením v životě každého z nás.
Proto děkujeme obecnímu úřadu za vstřícnost a podporu.
Všem občanům přejeme klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, a aby byl ten
rok 2013 lepší než ten, který končí.

Sbor pro občanské záležitosti

Blahopřání
Blahopřejeme občanů, kteří v duhé polovině roku 2012 oslavili, nebo ještě
oslaví svoje významné životní výročí. Všem přejeme, aby ještě dlouhá léta prožili
ve zdraví a pohodě, v kruhu svých rodin a přáte.
Pan Žalud Václav

č .242

Pan Slavík Miroslav

č. 50

Pan Bok Josef

č. 79

Paní Dobrovolná Jaroslava

č.222

Pan Kozel Jan

č. 71

Pan Čermák Jan

č. 142

Paní Menšíková Božena

č. 229

Paní Tejkalová Anna

č. 106

Paní Vaverková Ludmila

č. 52

Pan

Patočka Josef

č. 178

Pan

Vítek Jan

č. 203

Pan Lacina František

č. 46

Pan Kazda Jiří

č. 192

Pan Pelikán Jan

č.
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11 10.2012 oslavili diamantovou svatbu 60 let společného života
Manželé Růžena a Vilém Vyskočilovi
všem jubilantům k těmto významným výročím BLAHOPŘEJEME.

