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SLOVO STAROSTY
Zdravím všechny spoluobčany,
zima pomalu ustupuje a sníh se ztrácí z komunikací, chodníků a polí. Letošní
nadílka byla proti loňsku štědřejší. Chtěl bych poděkovat vstřícnému přístupu
zaměstnance pana Tondla R. a zapojení pana Cibulky D. Zvládali to celkem dobře.
Pan Cibulka má vlastní radlici, menší než je obecní, takže projel i mezi
zaparkovanými auty na místních komunikacích.
V loňském roce se v březnu rozjela stavba „Zálesí“ s vysoutěženou stavební
firmou Miloš Ryšavý.
Zbývá propojení plynu a zkolaudování komunikace. Zateplení ZŠ přineslo velkou
úsporu ve spotřebě plynu; pro srovnání ZŠ s tělocvičnou má spotřebu plynu
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v měsíci lednu 2013 - 1 456 m , MŠ spotřeba plynu v lednu 2013 - 1 240 m , jak
jsou budovy velké, víte sami. Ministerstvo životního prostředí Praha provedlo
dohlídku na místě ZŠ a částečnou kontrolu certifikátů na okna, dveře plus
zateplení stropů zateplovací vatou.
Chodník od školy po odbočku na Drahy provedla firma Hort dobře a celkem
rychle. Opravu bočních vchodových dveří kostela provedl pan Kožíšek František
ml., jsou opravdu pěkné.
S opravou chodníků se bude v letošním roce pokračovat v místech, kde jsme
skončili loni. Délka se bude odvíjet dle finančních možností. Projekt na chodník
nebo cyklostezku ze Zakřan do Zbýšova je rozjednán, s možností dotací se změní
název cesty, po které se bude chodit. Příklad, cyklostezka má navazovat na
cyklostezku a nemusí být osvětlená, to v našem případě není, ale jsou tady
dotace. Chodník musí mít osvětlení a dotace na něj nejsou, uvidíme, co všichni
zastupitelé společně vymyslí.
Podle mě je nejjednodušší zpevnit břeh betonovými panely, po kterých se dá
chodit, ale nejezdit auty. Světla tam už jsou. Na odboru dopravy projednáme
umístění zpomalovacích pásů a značek.
V současné době se naplno věnuji převodu parcel a nemovitostí z LV 1 MNV na LV
10001 Obec Zakřany. Pár parcel se převedlo, ale podle mě je to velice málo, pořád
prokazovat úřadu pro zastupování státu ve věci majetku užívání a podobně; je to
protahování převodu. Projednávám to s našim právníkem a možná, že se najde
cestička schůdnější. Určitě jsem to měl udělat dříve, dát to právníkovi na starost a
možná bychom byli dál.
Přeji Vám všem pevné zdraví, rodinnou pohodu a pracovní úspěchy.
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Josef Rudolf, starosta obce

ZPRÁVY Z OBCE
Rádi bychom Vás v této rubrice informovali o aktuálním dění v obci. Co se v této
chvíli řeší, co nás trápí, co nás čeká a zároveň Vám umožnili se k jednotlivým
tématům vyjádřit.

1. Fotovoltaika
Kolem fotovoltaické elektrárny koluje v současné době mnoho informací, které
nejsou zcela přesné. Je to způsobeno tím, že provozovatel elektrárny dále nechce
hradit dohodnutý příspěvek do obecního rozpočtu ve výši 600.000,- Kč. Proto
bych rád uvedl všechna dostupná fakta.
Když se rozhodovalo o umístění elektrárny v blízkosti naší obce, navrhl sám její
provozovatel roční výši nájmu 600.000,- Kč za pronájem příjezdové cesty. Je třeba
jasně říct, že to byla jeho dobrá vůle. Obec neměla možnost bránit výstavbě
elektrárny, takže tento příspěvek se hodil. Tyto pozemky nejsou využívány, jedná
se pouze o jejich případné možnosti využití. Elektrárna v žádném případě nestojí
na obecním pozemku.
Koncem roku 2012 nás informoval majitel elektrárny, že z důvodů špatné finanční
situace nemůže dále tuto částku hradit. Navrhl její snížení na částku 150.000,- Kč
za rok. Výhodou by bylo, že by tato smlouva byla na 12 let (do konce životnosti
elektrárny) nevypověditelná. Původní smlouva má roční výpovědní lhůtu. Moc na
vybranou jsme neměli. Jeho návrh byl v konečném součtu lepší, než se pokoušet
vymáhat původní smlouvu. Podle názoru právníka by naše šance byly minimální.
Vzniká tedy nová smlouva, jejíž záměr pronájmu pozemků je vyvěšen na úředních
deskách i na internetu.

2. Investice pro rok 2013
Přímý důsledek informací z předchozího odstavce je ten, že ve vyrovnaném
rozpočtu na rok 2013 nám chybí 450.000,- Kč. Z toho se také budou vyvíjet
možnosti obecních investic.
 Oprava kanalizace
Jedná se o investici v předpokládané výši 200.000,- Kč. Jde o výměnu
kanalizace u tenisového kurtu. Od odbočky do „Horky“ po vstup do čističky.
V loňském roce došlo k ucpání a nucenému tlakovému čištění. Byl proveden
videomonitoring a ukázalo se, že původní betonové roury jsou z velké části
poničené, prorostlé kořeny stromů a tím dochází ke snižování průtoku a
následnému ucpání.
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Z tohoto důvodu je tato investice na prvním místě a bude realizovaná hned
začátkem roku. V této chvíli se připravuje výběrové řízení.
 Oprava oplechování kostela
Investice ve výši 100.000,- Kč.
Jedná se o opravu (výměnu) plechů na kostele. Vlivem špatného stavu dochází
k zatékání a k poškozování fasády této kulturní památky.
 Oprava chodníků
Původní plán investice 600.000,- Kč.
Rozhodně bychom rádi pokračovali v opravě chodníků, ale v této chvíli
nedokážeme říct, v jakém rozsahu to bude možné. Tato investice bude
realizována jako v předchozích letech až na podzim a do té doby bude jasné,
kolik finančních prostředků bude možné letos použít.

 Chodník Zakřany – Zbýšov
Spojili jsme se jednak se Zbýšovem, který přislíbil pomoc a hlavně
s mikroregionem Kahan. V současnosti se připravuje jednoduchá studie a
zároveň se zkoumají možnosti čerpat dotace.
Bohužel doba, kdy dotace byly celkem běžně dosažitelné, je dávno pryč. Nyní
je jedna z variant nestavět chodník, ale cyklostezku (resp. kombinace chodník
– cyklostezka). Tady by snad šance na dotace byla. Ale to ukáže až čas a
budeme Vás samozřejmě informovat.

3. Kabelová televize
Zde se dostáváme k tématu, který nás trápí skoro nejvíc. Všichni víte, že
kabelová televize byla vybudována v Zakřanech z důvodu šíření televizního
signálu po obci, kdy poloha naší obce klasický televizní příjem trochu
komplikuje, protože některé části obce mají signál velmi slabý. Kabelovka se
vybudovala a poplatky byly stanoveny tak, aby pokryly její provoz a byly co
nejnižší. Mezitím uběhlo mnoho let a z původních několika programů jsme
dnes na zhruba 26 analogových kanálech a ani nevím kolika přesně digitálních.
Bohužel tím také došlo k podstatnému zvýšení nákladů na její provoz. V roce
2012 obecní rozpočet musel dotovat provoz kabelové televize částkou zhruba
145.000,- Kč (příjem z poplatků 64.000,- Kč, náklady na provoz 209.000,- Kč).
A to je samozřejmě neudržitelné. Zároveň je třeba si také uvědomit, že
životnost rozvodů se blíží ke svému konci a bude třeba investovat do
rekonstrukce.
Stojíme tak vlastně před rozhodováním co s kabelovkou dále. Dotovat ji
z obecního rozpočtu by nic neřešilo, akorát by nám to ubíralo peníze potřebné
pro provoz obce, případně pro jiné investice.
4

Takže zbývají jen dvě možnosti. Buď kabelovku „nechat dožít“ a nechat
občany, jak si zajistí příjem televize, nebo pokračovat v provozu, ale za
podmínky pokrytí nákladů na provoz.
V této chvíli není nic rozhodnuto. Tento článek má sloužit k tomu, abyste se
mohli vyjádřit Vy občané. Měli bychom o tom diskutovat a řekněme do konce
roku najít řešení. Férová informace je, že abychom při současném počtu
uživatelů kabelovky pokryly náklady za rok 2012, musel by poplatek činit
1.340,- Kč za rok oproti dnešnímu 500,- Kč. A to je pouze pokrytí nákladů,
nikoli případné rekonstrukce.
Také je třeba si uvědomit, že není možné neustále rozšiřovat nabídku o
kdejaký nový komerční kanál. Minulý týden se zprovoznili dva nové kanály –
Smíchov a Telka, k jejich kvalitě a přínosu se nebudu raději vyjadřovat. Ale
informace pro Vás – tato sranda stála 18.000,- Kč. V dnešní digitální době
bude takovýchto kanálů přibývat jako hub po dešti a my se musíme smířit
s tím, že všechny mít nemůžeme.
I když předchozí údaje o výši poplatku jsou pro někoho možná dosti
nepříjemné, stejně bych se přimlouval za pokračování kabelovky. V případě
zaokrouhlené částky 1.500,- Kč za rok se jedná o 125,- Kč měsíčně a to si
myslím, že za 26 analogových kanálů a mnoho dalších digitálních není opravdu
moc a že levnější řešení možná ani není.
Na závěr znovu připomínám, že tímto článkem Vás chceme informovat o
skutečném stavu kabelovky a společně s Vámi najít řešení k oboustranné
spokojenosti. Článek bude uveřejněn i na webových stránkách Zakřan a tam
budete mít možnost napsat svůj názor, který samozřejmě můžete prezentovat
i na veřejném zasedání, písemně nebo jakýmkoli dalším vhodným způsobem.
Michal Procházka, místostarosta
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vážení občané,
jak jistě všichni víte, došlo od 1. 1. 2013 ke sloučení dvou
subjektů Základní školy Zakřany a Mateřské školy Zakřany v
jeden. Nový název je Základní škola a Mateřská škola
Zakřany.
Základní školu Zakřany navštěvuje v současné době 49 žáků
a Mateřskou školu Zakřany navštěvuje 25 dětí.
Dovolte mi seznámit Vás opět s děním v Základní škole Zakřany za měsíce listopad
2012 až únor 2013.
Listopad
 Výukový program Střediska volného času Ivančice na téma: Strašidel se
nebojíme (toto téma mělo u žáků vzbudit více odvahy, ujistit je, že strašidla
jsou pouze v pohádkách a s některými z nich se seznámit, byly jim ukázány
strašidelné kostýmy a nakonec si vyrobili strašidlo.)
 Šachový turnaj škol v Zastávce (žáci naší školy se zúčastnili okresního kola
šachového turnaje a velmi si ho užili, na turnaj jela 3 družstva)
 Tvořivá dílna s žáky (s našimi žáky jsme vytvářeli dárky a předměty na vánoční
jarmark např. dekorace v dřevěném rámečku, zvonečky, sněhuláčky, perníčky,
papírový svícen)
 Tvořivá dílna s rodiči (velmi nás potěšilo, že nám před vánočním jarmarkem
přišlo pomoci několik maminek s adventními věnci a vánočními svícny, za to
jim patří náš velký dík)
 Akce pro veřejnost: Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu (touto akcí si
každoročně připomínáme začátek adventu a předvánočního času)
 Akce pro veřejnost: Vánoční jarmark (těší nás, že tato akce se těší velkému
zájmu občanů a že si z ní každý odnese alespoň nějakou maličkost, která
zkrášlí jeho příbytek)
Prosinec
 Kouzelnické vystoupení + Mikuláš (na Mikuláše nás navštívil pan kouzelník, se
kterým si naši žáci začarovali a poté přišel Mikuláš - opět si jej nachystali naši
páťáci)
 Vystoupení na adventním posezení se seniory (doufáme, že jsme alespoň
trochu potěšili naše spoluobčany krátkým vystoupením)
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 Akce pro veřejnost: Vánoční besídka (konala se v tělocvičně naší školy a žáci si
připravili následující pásmo: Dovádění se sněhuláky - 1. ročník, Co se dětem
nejvíc líbí na Vánocích, prozradili žáci 2. ročníku a sehráli scénku Zvířátka u
Jezulátka, žáci 3. ročníku přednesli Pohádkový sen s koledami, čtvrťáci a páťáci
si nacvičili pohádku s názvem Jak Hanička přelstila čerty, děti z hudebního
kroužku si připravily tanečky a písně o stromečku, žáci 3., 4. a 5. ročníku,
zahráli na flétnu písničku BÍLÉ VÁNOCE a nakonec jsme si všichni společně
zazpívali dvě koledy – Pásli ovce valaši a Štědrý večer nastal)
U vchodu do tělocvičny ležela krabička s nápisem „Vstupné dobrovolné“, do které
mohli všichni návštěvníci besídky přispět jakoukoliv částkou, která byla zaslána na
konto adventních koncertů. Celkem bylo vybráno a zasláno 1.500,-Kč.
Všem, kteří přispěli, velmi děkujeme.
 Projektový den na téma: Vánoční zvyky a tradice, advent a předvánoční čas
(žáci se seznámili s pojmy co je to advent, zvyky a tradice v předvánoční době
a v době Vánoc)
 Školní besídka pro žáky (před vánočními prázdninami jsme si udělali se žáky
malé komorní posezení ve třídě, zazpívali si koledy, vyměnili dárečky a
pochutnali si na vánočním cukroví)
Leden
 Výchovný kytarový koncert p. Libora Janečka (uskutečnil se v tělocvičně naší
školy a byli do něj zapojeni i žáci naší školy, kteří si v něm zahráli na flétny)
 Zápis do 1. tříd (v letošním roce jsme měli tzv. SNĚHULÁČÍ ZÁPIS a k zápisu se
dostavilo a bylo přijato celkem 12 žáků – 7 ze Zakřan, 4 z Lukovan a 1 ze
Zbýšova)
Únor
 Akce pro veřejnost: Karneval (proběhl v sále Obce Zakřany v sobotu před
jarními prázdninami a myslím si, že všichni, kdo se karnevalu zúčastnili, si jej
užili, zatancovali si, zasoutěžili, byli odměněni a doufáme, že odešli spokojeni z
pěkně prožitého odpoledne)
 Výukový program Střediska volného času Ivančice na téma: Jak se žije papíru
(žáci zde procházeli životní cestou jednoho listu papíru, sešitu, či knížky;
prozkoumávali, co se děje s vytříděným papírem a co vše z něj může
vzniknout; na závěr si vyzkoušeli vyrobit jeden list papíru.)
Zpracovala: Mgr. Renata Procházková, ředitelka ZŠ a MŠ Zakřany
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MATEŘSKÁ ŠKOLA - ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Leden:
 Začal rok 2013. V naší MŠ docela špatně. Zastavila se u nás chřipka. Některé
děti onemocněly a zůstaly doma, ale našlo se i dost takových, které do školky
chodily s chřipkou do úplného vyčerpání nebo do nástupu vysoké teploty
(nezodpovědnost rodičů). V tomto infekčním prostředí jsme nevydržely
chřipce odolat ani my, učitelky a přesto, že jsme zvyklé své zdravotní
problémy zlehčovat a přecházet, tentokrát nás to skříplo pořádně.
Na provoz MŠ docházel zástup, zařízený paní ředitelkou.
Kulturní akce byly z hygienických a organizačních důvodů zrušeny.
Únor:
 Na maškarním karnevalu bylo znát, že ještě doznívala nemocnost dětí a
nastupovala obava rodičů z toho, že podle informací z médií je chřipkové
období ve své špičce a proto účast nebyla velká. Myslím však, že počet
nahradila klidnější, příjemná a komornější atmosféra. Děti odcházely
spokojené, což znamená, že se karneval povedl.
Následovaly jarní prázdniny. Splnily úkol, přesně tak, jak jsme se učili ve škole:
dětský kolektiv byl roztržen a tím se zabránilo další nákaze. Všichni se doléčili a
nasbírali nové síly.
Však hned po prázdninách nás začal chodit „plný počet“. Tak ať nám to vydrží!
Nashledanou a hezké jaro!
Eva Prokopová
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ZAHRÁDKÁŘI
PŘEDNÁŠKA dne 17.2.2013
Vážení přátelé zahrádkáři, občané Zakřan a všichni příznivci
ovocnářství, dne 17.2.2013 se v KD Zakřany uskutečnila přednáška
zaměřená na pěstování a ochranu ovocných dřevin a vinné révy
před škůdci a chorobami.
S nezadržitelně blížícím se jarem a s ní spojenou výsadbou nových stromků jsem
v menším rozsahu prezentoval stávající i novější odrůdy ovocných dřevin a vinné révy
vhodné pro pěstování v lokalitě Zakřan. Mezi již zaběhlé a perspektivní odrůdy jsem
zařadil:

1. ODRŮDY OVOCNÝCH DŘEVIN A VINNÉ RÉVY
JABLONĚ
Letní – Mantet V, Ametyst- R, Nela- R, Minerva-R, Juno- R.
Pozdně letní až podzimní – Mio, 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,
Radna – červenoplodá, odlná ke strupovitosti.
Podzimní – Boscova lahvice – lepší poloha, Konference, obě odrůdy velmi chutné.
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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 – rezistent, V – velké plody

SLIVONĚ (seřazeny od ranných po pozdní odrůdy, vybrané s tolerancí či rezistencí na
virovou šárku)
- Katinka
- Hanita
- Stanley
- Těchobuzická – práva švestka, tolerantní, vhodná na pálení
- Gabrovská (typ domácní švestky, velmi chutná, středně plodící, s větší velikostí
plodů, spolehlivě tolerantní,)
- Toptaste (vhodná na pálení, zrající od počátku do poloviny září, slíva s vysokým
obsahem cukru)
- Jojo – odrůda rezistentní proti šárce, je zařazena mezi pološvestky i když tvarem
odpovídá velké domácí švestce, velmi brzy vybarvující se (v srpnu), se sklizníi po
polovině měsíce září, nesmí se předčasně sklízet
- Tophit (velmi velká, vysoká plodnost)
- Elena (velmi chutná pozdní odrůda pološvestky střední velikosti, dozrávající
počátkem října)
- Presenta (jen pro teplejší lokality Zakřan)

MERUŇKY
- Leksora
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- Vesna (ranná, velmi plodná a stabilní ve výnosech)
- Leala
- Maďarská či Velkopavlovická
- Veselka
- Betinka (novější odrůda)
- Bergeron

BROSKVONĚ
- Favorite Moretini
- Earlyglo (starší, velmi plodná odrůda, neodlučitelná od pecky zrající ve 4. týdnu
měsíce července)
- Redhaven (spolehlivá, velmi plastická odrůda s hůře odlučující se peckou, zrající v 1.
a 2. týdnu měsíce srpna, velmi plodná
- Envoy – spolehlivě plodící odrůda, zrající v polovině měsíce srpna, s dobře
odlučitelnou peckou, vhodná na jídlo a konzervárenské účely
- Symphonie – odrůda s fialově vybarvenými plody, zrající koncem srpna, s dobře
odlučitelnou peckou a pevnou z části červeno-fialovou dužninou, která jí předurčuje i
ke konzerávrenským účelům, velmi chutná, nepadající, plodná odrůda
- Gresthaven – velmi plodná, pozdní odrůda, vhodná jak pro přímý konzum tak i pro
konzervárenské účely, při přezrání velmi rychle padající, velmi dobrá pozdní odrůda,
plastická a vhodná do lokality Zakřan.

TŘEŠNĚ
Odrůdy třešní jsem sestavil se zaměřením na odrůdy, které bez postřiku svojí zralostí
„unikají” vrtuli třešňové, což je do cca 3. třešňového týdne.
- Rychlice německá – starší, jedná z nejranějších odrůd, s menší velikostí plodů
- Karešova – starší odrůda s dostatečnou velikostí plodů zrající cca 4-5 dnů po odrůdě
předcházející, chutná odrůda
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- Rivan – odrůda zrající též v 1. třešňovém týdnu, střední velikosti, navinulejší chutě
- Rita – odrůda zrající v 1. třešňovém týdnu, jedna z největších raných odrůd, s dobrou
chutí
- Burlat – odrůda zrající v 2. třešňovém týdnu, střední až větší velikosti, příjemné
chuti, plná plodnost nastupuje později, je však pravidelná
- Vega – odrůda zrající na přelomu 2-3. tř. týdne, vetší velikost
Pozdnější odrůdy:
- Vanda – 3-4. tř. týden, je napadána vrtulí až v době její plné zralosti, je však chutná
již v době středního zabarvení, velkoplodá odrůda
- Van či Van compact – chutná velkoplodá odrůda, u odrůda Van compact je předností
zakrslý růst, vhodná do menších zahrad
- Těchlovan – pozdní velkoplodá odrůda – chrupka

VIŠNĚ
- Ujfehorti Fortoš Colt, Mahalebka Ptáčnice
- Morela Pozdní (kyselka, převislý vzrůst)

ANGERŠTY - tolerantní na americké padlí
- Invicta
- Rixanta
- Prim
- Koptivátor – beztrnný, menší červené plody, velmi chutné, dlouho držící na keři
- Karát – červenoplodý, velmi malým otrněním, dobré chuti
- Darek

VINNÁ RÉVA
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S ohledem na snahu snížit počet postřiků jsem doporučil pěstování interpecifických
odrůd (odolných, rezistentních) proti základních chorobám jako je ovídium,
peronospora.
Stolní odrůdy: Prim, Crystal, Suručenský, Vostorg, Nero
Moštové odrůdy:
Solaris – bílá odrůda, velmi ranná zrající v polovině srpna
Cabbernet Cortis – modrá odrůda, zrající v září, Bianca a další odrůdy.

Odrůdy jsem vybral s ohledem na jejich dostupnost pro běžné zahrádkáře u školkařů.
Sortiment jsem omezil jen na základní odrůdy, neboť celý sortiment odrůdy ovocných
dřevin a vinné révy s popisem by se nevešel ani do celého zpravodaje.
Seznam odrůd je vodítkem pro ty, kteří se zanedlouho rozhodnou koupit stromek či
sazenici určitým vodítkem, přispěním při rozhodování, kterou odrůdu jádrovin si na
zahrádce vysadit.

2. ŘEZ A TVAROVÁNÍ
V průběhu přednášky o řezu byla provedena praktická ukázka tvarování koruny.
Řezem po výsadbě (nejpozději na jaře) redukujeme velikost korun ke kvalitativním
parametrům kořenového systému. Nezkrácení nadzemní části až na 1/3 původní délky
letorostů vede k tzv. zababčení růstu stromku.
Taktéž nevhodně zvolená podnož do nevhodných půdních podmínek a do zatravněné
plochy vede u slabých podnoží (jabloně – M 9, P 14, M 26, třešní - PH-L) bez obrývání
a přísunu živin a vody ke stagnaci růstu stromku a tím i dlouhodobým nízkým
výnosům.

3. OCHRANA OVOCNÝCH DŘEVIN A VINNÉ RÉVY PŘED ŠKUDCI A
CHOROBAMI
Zde je třeba zmínit se o ochraně preventivní, biologické a chemické. K preventivní
ochraně přiřazujeme především sběr mumifikovaných plodů na stromech a pod nimi,
na podzim shrabání a likvidaci spadaných listů, vyvěšování lepových listů – vrtule
třešňová.
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Biologická ochrana spočívá např. ve vysazování dravého roztoče Thyplodromus Pyri
proti sviluškám a roztočům a to i na vinné révě.

Chemickou (možno využít i některé biologické preparáty) ochranu považuji k zajištění
slušné kvality plodů s omezenou červivostí za nezbytnou. Tuto aplikuji v nezbytné,
omezené míře. Obecně lze říci, že
a) v jarním období (v období fenofáze nalévání pupenů) je vhodné provést očistu
stromů proti přezimujícím sporám houbových chorob, především strupovitosti a
zastříkat ovocné dřeviny měďnatým postřikem - Kuprikolem, Championem. Zde je
možno přidat i insekticid proti živočišným škůdcům (např. Calypso- pozor použít v
sezoně max. 2-3 x, Reldan).
V tomto období je vhodné ošetřit broskvoně proti kadeřavosti. Po cca 14 dnech až 3
týdnech nejpozději ve stádiu myšího ouška (špičky listů tlačící se z pupenů). K ochraně
je možno použít Kuprikol, Champion 0,6 -07 %, Kocide 2000. Objeví-li se po vyrašení
listů kadeřavost ve větším rozsahu, kterou nelze mechanickým sběrem napadených
listů odstranit, je možno použít Syllit. Postřik musíme provést dokonale a stromek
doslova opláchnout!!!
b) ke konci kvetení - u jabloní, hrušní – proti pilatce jablečné, zobonosce, a houbovým
chorobám (padlí, strupovitost, rez hrušňová) Calypso, Decis, Reldan (pozor zničí i
užitečný hmyz) s přidáním fungicidu např. Clarinet, Discus (květen, červen), Talent,
Domark 10 EC. Tyto fungicidní přípravky jsou účinné i proti padlí jabloňovému.
- u slivoní, renklod - proti pilatce švestkové použijeme insekticid shodný jako u pilatky
jablečné. Tento postřik je velmi důležitý, neboť ve většině let je schopna pilatka
švestková zničit až 80 % úrody. K zajištění pravidelných a vysokých úrod slivoní a
renklod je tento postřik nevyhnutelný. Provádí se při konci kvetení, tj. při počátku až
do konce opadů okvětních lístků. Do postřiku doporučuji přidat fungicid např. Talent
proti rzi švestkové, případně proti monilióze např. Horizon, Lynx, Telent.
c) Na počátku a na konci kvetení u meruněk, višní a třešní je třeba zasáhnout proti
moniliové spále (monilia laxa) postříky – Horizon, Lynx.
d) Počátkem měsíce června ošetřujeme jádroviny a modré peckoviny proti obaleči
jablečnému resp. obaleči švestkovému. K ochraně jsou vhodné postřiky Calypso, Decis
(pozor, zničí i užitečný hmyz), Trebon s přidáním fungicidu např. Clarinet, Discus
(květen, červen), Talent, Domark 10 EC. Tyto fungicidní přípravky jsou účinné i proti
padlí jabloně.
Do všech postřiků, zejména pak kontaktních postřiků např. Kuprikol, Champion,
Kocide, Delan přidáváme smáčedlo, např. Cittowet, Silwet…, jenž je důležité proto,
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aby se na povrchu rostliny vytvořil dokonalý film, jenž chrání rostlinu před houbovými
chorobami.
Vhodné je smíchat několik přípravků do jednoho postřiku (tank-mix). Pozor, ne
všechny postřiky jsou mísitelné. Nicméně zde uváděné postřiky jsou vzájemné
mísitelné. Při přípravě směsi každý přípravek rozmícháváme v menším množství vody,
ale vždy dodržujeme koncentraci na nejvyšší objem postřikové tekutiny v postřikovači.
Pozor – špatně je to, když např. máme dva postřiky, chceme je smíchat a dávku
přípravku stanovíme na poloviční objem celkového objemu postřikové tekutiny, tj.
jestliže uvažujeme o 10 litrovém objemu postřikové tekutiny, pak u všech přípravků,
které budeme mísit, musíme stanovit koncentraci na tento objem. V opačném případě
se nám koncentrace postřiku sníží a jeho účinnost je téměř mizivá.
Dlouhodobé skladování připraveného postřiku rapidně snižuje jeho účinnost.
Doporučuji a kladu důraz na prevenci, tj. sběr infikovaných plodů, odřezávání konců
letorostů napadených např. padlím jabloňovým, padlím americkým, podzimní sběr
listí, preventivní minimální - někdy nezbytnou chemickou ochranu, zejména v případě
houbových chorob - padlí, strupovitost, perenospora, oídium. Napadení stromů,
plodů se již nedá odstranit a omezení šíření chorob je velmi náročné, neekonomické,
nezdravé a mnohdy neúčinné.

4. ŠLECHTĚNÍ
Velmi krátce jsem se zmínil o postupu šlechtění nových odrůd. Speciálními kleštičkami
je možno odstranit z květu, nejlépe den před rozkvetením, jak tyčinky tak i okvětní
lístky a pylem z otcovské odrůdy opýlit bliznu. Většinou se takto opyluje několik květů
na jedné větévce, tato se po opylení označí s uvedením matky a otcovské odrůdy.
V letních měsících se sleduje vývoj plodů a na podzim se plod sklidí, v zimních
měsících se vyluští, stratifikuje a z jara vysévá ve skleníku či do volné půdy. Poté cca 5
let se ponechávající stromky růst do tzv. výše (apikální části), boční obrost je možno
ve spodní části odstraňovat. Sleduje se zdravotní stav hybridů. Odstraňují se stromky
se špatným zdravotním stavem, výskytem strupovitosti na listech a padlí. V 5.-6. roce
po výsevu je v horní části stromu možno se dočkati prvních plodů. Novou odrůdy lze
získat i vysetím vyluštěných semen z plodu, tzv. volné sprášení, tj. známá je pouze
matka, otec je neznámý. Takto vzniklo i několik odrůd světového významu - např.
Golden Delicious.
Velmi důležitou fází je pak posouzení kvality plodů - degustací několika degustátory,
abychom předešli jednostrannému posouzení odrůdy. Podaří-li se nám vyšlechtit
kvalitní odrůdu, je možno tuto přihlásit k posouzení ÚKZÚZ a nechat zapsat do státní
odrůdové knihy, samozřejmě za nemalý poplatek.
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5. DEGUSTACE
Degustaci omezeného vzorků jablek a hrušní jsem zařadil až na závěr. Degustace
výpěstků je vždy vyvrcholením roční práce jak zahrádkářů, tak i profesionálů.
Jen pro informaci čtenářů: V celé České republice se ročně provádí celkem tři
profesionální degustace, resp. na třech místech – v Lysicích (pořádá ÚKZÚZ Lysice),
Hořicích a Holovousích (pořádá VŠÚO Holovousy). K významným zahrádkářským
degustacím pravidelně patří oblastní degustace jabloň a brambor v Třebíči,
Černovicích (pod záštitou ÚKZÚZ Lysice) a také ve vzdálené plzeňské Horní Bělé a na
dalších místech.
Do odrůdové skladby k degustaci byly zařazeny především odrůdy resistentní proti
strupovitosti např. Vanda, Sírius, Topaz, s polní odolností Angold a také odrůdy
Bohemie jako zástupce nejhezčího a nejchutnějšího jablka v našem sortimentu, mezi
které se pravidelně již téměř 3 desítky let zařazuje. Při degustaci si každý účastník
může nejen porovnat chuťové a další vlastnosti jednotlivých odrůd, které nejen v
našich republikových podmínkách, ale i evropských podmínkách bezesporu patří k
nejlepším, ale také si vybrat pro něho nejvhodnější, nejchutnější odrůdu, kterou by
mohl na zahrádce pěstovat. Degustace byla doplněna i o klady a zápory té které
odrůdy. Ti, kteří vydrželi až k závěru, měli možnost posoudit kvalitu vzorků, t.j.
degustovaných odrůd s těmi, které pěstují na svých zahrádkách. Věřím, že využijí
těchto zkušeností při volbě odrůdy, ať již při výsadbě nového stromku, nebo při
přeroubování starších stromečků. Myslím si, že to je zcela jistě jeden z největších
přínosů degustace.
Do diskuse, která probíhala z části i v průběhu přednášky, se přihlásil dlouholetý a
zkušený zahrádkář František Kožíšek, se kterým jsem diskutovali o problematice
opylování, úbytku včelařů a včelstev v lokalitě Zakřany a okolí, což může mít dopad i
na kvalitu opylování ovocných dřevin a z logiky věci i na výnos stromků v našich
zahrádkách a zahradách.
Poděkování patří nejen všem organizátorům, ale i těm, kteří se zúčastnili (38
účastníků) a vydrželi téměř 4 hodinový maraton.
Případné dotazy je možno v písemné podobě zanechat u přítele a předsedy Čendy
Boriska.
S pozdravem přítel Jaroslav Patočka
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HASIČI
Dobrý den,
dovolte mi, abych vás informoval o činnosti sboru
dobrovolných hasičů v Zakřanech. Předně vás chci
upozornit na nebezpečí vzniku požáru při jarním vypalování
trávy nehledě na fakt, že je to zakázáno a už nejeden občan
naší obce platil pokutu, protože někdo jiný zavolal hasiče.
Náš sbor chce v tomto roce dokončit přístřešek v areálu
ČOV - zbývá dodělat vrata. Z další činnosti se chceme věnovat převážně našim
mladým hasičům, zúčastnit se obvodního kola v požárním sportu a v případě
postupu i dalších soutěží. V měsíci dubnu provedeme sběr železného odpadu, v
květnu jsme byly požádání MŠ Lukovany o ukázky místním dětem. Naším přáním
je, aby je provedli naši malí hasiči. V červnu budeme pořádat již tradiční letní noc.
Přes prázdniny činnost ochabuje z důvodu dovolených. V září máme v plánu
uspořádat další ročník generační soutěže mezi zakřanskými hasiči a v případě
zájmu si budou moci požární útok vyzkoušet ostatní občané.
V období od konce dubna do konce června nemají aktivní členové jediný víkend
volna. Dovolte mi jim tímto poděkovat za obětavou práci pro sbor a jejich
rodinám za pochopení. Bez těchto pár jedinců by sbor v podstatě pro nikoho
nikdy nic neudělal. Také nesmím zapomenout poděkovat všem sponzorům, kteří
jakkoli v loňském roce hasičům přispěli.
Za SDH Zakřany Pár Miroslav
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TJ SOKOL

Začá-tek

Den

MUŽI "A" III.B

Datum

TERMÍNOVÁ LISTINA - JARO 2013 "B"

Kolo

Začátek

Den

Datum

Kolo

TERMÍNOVÁ LISTINA - JARO 2013 "A"

MUŽI "B" - IV.C

ZAKŘANY B –
15.

30.3.

So

15:30

ZAKŘANY A Oslavany

16.

7.4.

Ne

15:30

volno

16.

7.4.

Ne

15:30

Zbraslav B ZAKŘANY B

17.

13.4.

So

16:00

ZAKŘANY A Mělčany

17.

14.4.

Ne

16:00

ZAKŘANY B Čučice (v Ketkov.)

18.

21.4.

Ne

16:00

ZAKŘANY B

15.

31.3.

Ne

15:30

Vev. Bitýška B

Příbram –
18.

21.4.

Ne

10:00

Lažánky ZAKŘANY A

19.

27.4.

So

16:00

ZAKŘANY A Zastávka B

19.

28.4.

Ne

16:00

ZAKŘANY B Domašov A

20.

1.5.

St

16:30

Drásov ZAKŘANY A

13.

1.5.

St

16:30

Domašov B ZAKŘANY B

13.

8.5.

St

16:30

Popůvky ZAKŘANY A

20.

5.5.

Ne

13:30

Mor. Knínice ZAKŘANY B

21.

11.5.

So

16:30

ZAKŘANY A Deblín

23.

8.5.

St

16:30

Chudčice ZAKŘANY B

21.

12.5.

Ne

16:30

Kuřim B

ZAKŘANY B –
22.

19.5.

Ne

16:30

Vev. Knínice ZAKŘANY A

23.

26.5.

Ne

16:30

Dolní Loučky ZAKŘANY A

22.

19.5.

Ne

16:30

Ketkovice ZAKŘANY B

24.

1.6.

So

16:30

ZAKŘANY A Řeznovice

24.

2.6.

Ne

16:30

ZAKŘANY B Říčany B
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25.

8.6.

So

16:30

Troubsko ZAKŘANY A

25.

8.6.

So

16:30

Vys. Popovice ZAKŘANY B

26.

16.6.

NE

16:30

ZAKŘANY A Popůvky

26.

16.6.

Ne

10:00

ZAKŘANY B Domašov B

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Nad Zakřanami krouží čáp!
Dobrý den,
dnes pro Vás máme hlavně informaci o nově narozených dětech. A že se urodilo!
Začneme koncem roku 2012, v té době nad Zakřanami začal kroužit čáp a kroužil a
kroužil až skoro do konce února.
V listopadu 2012 se narodila nová občanka Zakřan Ema Benešová, za měsíc v
prosinci, se narodila druhá holčička Beata Prokešová a chvíli po ní i třetí a sice
Adriana Ondráčková.
Přehoupl se rok a nad Zakřanami místo čápa začala kroužit vrána. Ta do Zakřan
přinesla Lukáše Pokorného a za chvíli na to i Samuela Siderova. Potom se opět
vrátil čáp a donesl Natálii Večeřovou.
Zatím do dnešního dne poslední občanku, ale věřím, že do konce roku do Zakřan
ještě nějaký ten nový občánek přibude.
Tak to byli noví občánci, které uvítáme v obřadní síni 24. března 2013.

Na podzim by chtěl SPOZ udělat pro všechny Zakřanské děti někde za humny, kde
to bude pěkně foukat a až bude příznivé počasí, drakiádu. Doufáme, že se přijdou
pobavit nejen děti, ale i ostatní občané.
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V první polovině roku 2013 oslavili nebo ještě oslaví své životní jubileum tito
občané.
Škodová Josefa

č.

81

Sysel Blahoslav

č. 246

Procházková Eliška

č.

Borýsek Vincenc

č. 100

Hudecová Helena

č. 190

Turek Tomáš

č.

49

Matějová Milada

č.

35

Nekuda Jan

č.

37

Vyhnalík Jindřich

č. 158

12

Skokanová Emilie - nejstarší občanka Zakřan č. 55
Pavlíkovský Miroslav

č. 133

Svobodová Josefa

č. 244

Pelech Josef

č.

Dobrovolná Jaroslava

č. 222

Daňková Marie

č.

Hudecová Irena

č. 112

96

39
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Hanák Ladislav

č. 225

Křížková Jana

č. 161

V měsíci dubnu oslaví diamantovou svatbu manželé Kazdovi.

Všem jubilantům k těmto významným výročím BLAHOPŘEJEME.
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Vážení občané,
Tímto bych chtěl poděkovat všem stavitelům, organizátorům, účinkujícím, kteří se podíleli
na živém betlémě a zpříjemnili nám tak prožití vánočních svátků.
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Veverka Milan

Zpravodaj Zakřan vydává Obecní úřad Zakřany
Tisk: Pamiro team s.r.o., Rosice
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