Vážení spoluobčané,
tentokrát nechci psát o špatném stavu našich lesů nebo jiných věcech, které nás trápí.
S potěšením musím poděkovat všem řidičům, kteří si uvědomili vážnost situace s parkováním a svoje vozidla parkují
na jiných místech. Ještě jednou děkuji.
Dle mého názoru je na čase - a o tom chci psát - upravit naši neutěšenou náves. V minulých dnech jste dostali do vašich domovů několik náhledů, jak náves upravit. Vím, že to bude velký zásah do vzhledu. Přesto jsem přesvědčen, že si
obec a všichni Zakřaňáci zaslouží mít krásnější náves, kde si může člověk sednout a odpočinout.
V minulosti jsme byli zvyklí, že se na rybníce pouze bruslilo, snad týden maximálně deset dnů, nebo chytali ryby. Tyto
činnosti se můžou provozovat i nadále. Bruslení v trochu omezenější míře. Doba, kdy se tam koupalo, je už dávno pryč.
Kvalita vody tomu neodpovídá.
Ve studiích jsou však navrženy malé splávky, které můžou napomoci čistění vody a třeba se bude možné i zvlažit.
Součástí celkové přestavby návsi je samozřejmě i oprava starého obecního úřadu a kostela. Všechno však postupně.
Dokončujeme projektovou dokumentaci inženýrských sítí ke Slavíkovým, kde bude nedílnou součástí napojení rodinných
domů na oddílnou kanalizaci v ulici Nové domky a začínáme pracovat na úpravě prostranství před bytovkami. Tyto pozemky budou v dohledné době vráceny obci.
Pokud se přikloníme k těmto pracím, je nezbytně nutné začít. Vypracovat projekty, získat stavební povolení a pokusit
se získat dotace je časově velmi náročné. Proto bych nerad dlouho otálel. Samozřejmě, že pořadí určíme podle důležitosti.
Pro ty z vás, kteří by trvali na bruslení a provozování nějakých her na ledě, mám připravenou ještě studii multifunkčního hřiště s ledovou plochou. To znamená, že po skončení teplejšího období se postaví okolo hřiště mantinely, na připravenou technologii, která je pod povrchem, se nastříká voda a může se třeba od konce listopadu do března bruslit.
Jak jsem již napsal, všechno postupně.
Jistě Vám neuniklo, že jsme otevřeli podél
cyklostezky i stezku naučnou. Věřím, že bude
plnit svoji funkci tak, jak jsme si mysleli. Můžete se tam dozvědět zajímavé věci o rostlinách, starých odrůdách ovocných stromů i o
kamenech z okolních lomů. Výsadbu nám
provedl pan Čarvaš, velkou finanční pomocí
nám přispělo město Zbýšov a NADACE ČEZ, za
což jim velice děkuji.
Protože se blíží konec roku, tak bych chtěl
všem našim občanům a jejich rodinám popřát
klidné a krásné prožití posledních dní roku
2019 a do roku 2020 všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.
Milan Veverka, starosta
vpravo: detailní pohled na informační tabuli
dole: celkový pohled na stezku

Milí spoluobčané,
protože začal nový školní rok 2019/2020,
rády bychom vám přiblížily dění v MŠ a to, co je
před námi.
V letošním roce navštěvuje MŠ 23 dětí.
I v tomto roce nás čekají divadelní představení,
výukové programy a jiné aktivity.
Podzim je barevným obdobím, které nám
nabízí mnoho přírodnin, se kterými ve školce
rádi pracujeme. Děti tvoří výrobky z kaštanů,
listí a vydlabaly si také svoje dýně.
Letošní podzim byl krásný, užívali jsme si
teplých, slunečných dnů na vycházkách
v přírodě, po cyklostezkách i v lese.
Předškoláci zvládli i delší vycházku ke kapličce
sv. Jana u Vysokých Popovic, kde jsme se zúčastnili slavnostního svěcení dubu.

Všechny děti mají rády pohádky. Jednou za měsíc se koná divadelní
představení u nás v MŠ, jezdíme také do zbýšovského Kina Horník nebo
do MŠ Lukovany. Na jaře plánujeme návštěvu loutkového divadla Radost
v Brně. Často si také pohádky ve školce s dětmi dramatizujeme.
Zajímavá byla před nedávnem pro děti návštěva MŠ v Příbrami, kde
nás všechny zaujal pan Adolf Dudek svým ilustrovaným vyprávěním o
cestování, díky kterému jsme se dostali do Afriky, Asie a Ameriky.
Teď už se všichni těšíme na předvánoční čas, ten je vždycky ve školce
nejkrásnější.
S rozsvícením vánočního stromečku se probouzí v dětech radost z očekávání návštěvy Mikuláše a těšení se na vánoční
besídku.
Ať je i pro vás všechny vánoční čas plný radosti a klidu.
Hodně zdraví, štěstí a lásky v novém roce

přejí děti a zaměstnanci MŠ Zakřany
Gabriela Klušáková, Eva Ptáčková

Letošní školní rok 2019/2020 jsme zahájili v pondělí
2. září 2019. Do 1. třídy nastoupilo 13 nových prvňáčků
a na 2. stupeň odešlo 7 páťáků. Počet žáků se zvýšil ze 43
na 49.
Ve školním roce 2018/2019 byly v MŠ Zakřany opraveny schody na horní zahradu – nový beton. Byla provedena
montáž a zateplení střešních oken v kanceláři a kabinetu.
Obě místnosti byly poté vymalovány a na horní zahradě
byly udělány nové lavičky pro děti kolem ohniště.
V ZŠ Zakřany bylo na zahradě školy zřízeno nové ohniště s dřevěným posezením kolem něj. Byla zakoupena nová
lavička do tělocviku, stojan na mapy, opraveny žaluzie
v oknech a pořízeny do nich sítě proti hmyzu. Dále bylo
dokoupeno další posezení Pohoda na zahradu ZŠ a další
lavičky k venkovnímu ohništi na zahradě školy. Pro každou
třídu byla přivezena a dětmi ozdobena betonová nádoba
na osetí zeleninou v rámci pracovních činností. Také bylo
zakoupeno nové zahradní nářadí. V době hlavních prázdnin byla ve třídě a na chodbě školy opravena podlaha
a položeno nové linoleum. Do školní jídelny-vývařovny
a školní jídelny-výdejny byly pořízeny nové skříně na nádobí.
Všem občanům bych chtěla za celou naši školu popřát
pokud možno klidný předvánoční čas bez velkého shonu
a stresu a zaměstnancům školy poděkovat za dobře odváděnou práci.
Mgr. Renata Procházková, ředitelka školy

Svěcení dubu se konalo 1. 11. 2019 v 10.00 hod. Celá škola vyrazila na procházku v chladném, ale slunečném dni.
Popovická a zakřanská škola přišla přednést pásmo básní a písní. Pozvání přijala paní starostka Lukovan, Vysokých Popovic
i pan starosta ze Zakřan a zástupkyně Městského úřadu z Rosic.
Dub nám svojí modlitbou posvětil pan jáhen Večeřa.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, mimo jiné i to, že dub svojí polohou spojuje 3 vesnice. Ke svatému Jánu to
byla hezká vycházka, kterou doporučujeme všem.
Žáci 5. ročníku ZŠ Zakřany

Vážení spoluobčané,
konec roku 2019 se nám kvapem
blíží, je před námi advent, čas pohody,
radosti, lásky. Dovolte mi v těchto řádcích zavzpomínat nad dosaženými výsledky již loňské sezóny a obeznámit
vás, co chystáme do sezóny již nové, do
sezóny 2020.
Vraťme se tedy na konec srpna, kdy
se konalo MS v mažoretkovém sportu
v Praze. Letos náš Klub startoval na MS
s pěti sestavami. Ovšem to, že všechny
naše sestavy budou oceněny medailemi, by před MS nikdo neřekl. Ale sny se
staly skutečností. Největší ambice měli
naši grandsenioři (rodičovský tým),
kteří se loni stali Mistry světa.
Letošní sestava byla inspirovaná
filmem Indiana Jones, na MČR
jsme získali titul nejvyšší, na MS
nás přeskočil pouze tým z Polska.
Kadetky si letos přivezly medaile
hned dvě, za hůlkovou sestavu,
která byla inspirovaná vánoční
pohádkou Grinch, jsme získaly
zlato. Byla to letos naše nejoblíbenější sestava, i u diváků sklízela
velký obdiv. Za mix choreografií,
kde musíte skloubit obě náčiní
(hůlku i třásně), jsme byly oceněné stříbrnou medailí. Dále se na
MS probojovaly 2 naše sólistky.
Nikola Nekužová, naše jediná
zástupkyně v disciplíně sólo pompom, vyměnila hůlku za třásně,
a předvedla nám choreografii,
kde mohla více využít gymnastiky
a svojí vysoké flexibility. Nikola získala 3. místo. Druhá sólistka Denisa Kroupová se letos pustila do náročné a pro nás úplně
nové disciplíny sólo flag neboli sólo s vlajkou. Na MS získala 2. místo.
Touto cestou Klub mažoretek Zakřany děkuje především OBCI ZAKŘANY, která nás finančně podporuje.
Dne 7. března 2020 se na Vás budeme těšit na jubilejním 10. REPREZENTAČNÍM PLESE v Hornickém domě ve Zbýšově.
Dne 14. března 2020 budeme již třetím rokem pořadateli jednoho z kvalifikačních kol v mažoretkovém sportu. Kvalifikace
bude opět probíhat jménem
Klubu mažoretek Zakřany ve
sportovní hale v Ivančicích.
Všem spoluobčanům přejeme
příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2020
především zdraví a pohodu.

Mažoretky

Zdravím všechny čtenáře zakřanského zpra- A mužstvo
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křany a dovolte mi Vám opět připomenout, co se
1
Zakřany
13
12
0
1
59:25
36
v posledním půl roce v našem klubu odehrálo.
2
Vysoké Popovice
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3
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1. mužstvo Sokola Zakřany nezastavitelně blížilo
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zůstalo, a to dokonce s 10 bodovým náskokem
před neméně kvalitním týmem z Vysokých Popo6
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13
7
1
5
45:43
22
vic. Tímto možná pro některé překvapivým vý7
Drásov
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21
sledkem zakončili fotbalisti A mužstva podzimní
8
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19
část sezóny a probudili tak naději v možný návrat
9
Radostice
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do okresního přeboru.
10
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V uvedené tabulce se můžete přesvědčit
11
Mělčany
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11
o viditelném úspěchu. Není samozřejmě náho12
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dou, že po předchozích letech dosáhlo A muž13
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stvo Zakřan aktuálních výsledků. Jistými změnami v sestavě, novými posilami, určitou pokorou
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4
k soupeři, případně i nemalou dávkou štěstí, bez
kterého to samozřejmě nejde, se můžeme pyšnit B mužstvo
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1. místem v tabulce. Děkuji touto cestou všem
kteří, bojovali o takový výsledek.
1
V. Knínice
12
9
1
2
50:16
28
Na solidním místě v tabulce skončilo po pod2
V. Bítýška B
12
9
1
2
38:17
28
zimní části i B mužstvo Sokola, které s 14 body
3
Troubsko B
12
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4
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24
obsadilo hezké 9. místo. Oproti sestavě
4
Oslavany B
12
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4
37:23
22
A mužstva se ,,Béčko” nijak zvlášť nerozšířilo,
5
Modřice B
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7
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17
víkendů. A budeme doufat, že po následující
8
Nová Ves
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16
zimní přípravě budou sezónu končit s ještě lepšími výsledky.
9
Zakřany B
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4
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6
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14
Jelikož se blíží Vánoce, svátky klidu, i nový
10
Střelice B
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4
2
6
19:30
14
rok, je mou povinností nejen popřát krásné vá11
Říčany B
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4
0
8
15:34
12
noční svátky, ale hlavně poděkovat jménem TJ
12
Příbram
12
2
3
7
15:33
9
Sokola Zakřany Vám. Ať už bojujícím fotbalistům,
13
Chudčice
12
2
0
10
15:61
6
výkonným členům Sokola, fanouškům fotbalu,
ostatním klubům a organizacím v Zakřanech za
součinnost po celý rok, ale i Vám čtenářům. Výhradní poděkování patří i Obci Zakřany za pravidelnou a velkou podporu, které
se nám dostává.
Hezké prožití vánočních svátků a šťastný nový rok přeje TJ Sokol Zakřany.
Jakub Bazal

Máme-li hodnotit uplynulý volejbalový rok 2019, musím konstatovat, že byl jak po stránce sportovní i kulturní velmi nadprůměrný. Vedle našeho tradičního turnaje „XENIA CUP“ a turnajů s přáteli z Křepic, jsme reprezentovali zakřanský volejbal
i v Turecku. Ze všech zápasů, vesměs vítězných, jsme měli obrovskou radost. Je to pro nás výzva do dalších let. Naše stopa je vidět i na turnajích v bowlingu, pétanque či softtenisu. Všem volejbalistům i našim příznivcům bych tímto chtěl poděkovat za pěkné prožití uplynulého roku a do nové, dvacáté čtvrté sezóny, popřát hodně zdraví a úspěchů.
Igor Pospíšil

Začalo to myšlenkou, jak přivést dračí lodě do Zbýšova, kde největší vodní tok je potůček Balinka. V hlavě mi stále rezonovalo
zbýšovské koupaliště a přetlačování. Když jsme letos v únoru byly na závodech přetlačování na bazénu pražské Slavie, která má
stejné rozměry jako naše koupaliště, rozhodl jsem se, že to letos zkusíme zorganizovat. Chvíli jsem si hrál i s myšlenkou akci uspořádat v zakřanském rybníce, ale přece jenom zbýšovské koupaliště má lepší zázemí a kvalitu vody. Pomyslné semínko bylo zaseto.
Když jsme se o tom na jaře začali bavit s týmem, reakce
byly různé, někdo tomu nevěřil, jiní byly pro. Každopádně
nějaká podpora v týmu byla a semínko zase o kousek povyrostlo.
Oslovili jsme kluky z firmy Torrsen sport, kteří mají největší flotilu dračích lodí v Česku a kteří v Brně už čtyři ročníky takovýchto závodů přetlačování v Lužánkách pořádali.
Mimo jiné také organizují většinu klasických závodů na Moravě. Slovo dalo slovo, myšlenka uspořádat přetlačování se
jim zalíbila.
Další důležité jednání proběhlo se zbýšovským starostou
panem Širokým, tam jsem měl největší obavy, že obec bude
proti, přece jenom nic podobného se tu ještě nikdy nedělo
a vím že v Ostravě podobnou akci vedení krytého bazénu
nechtělo několik let povolit. Naštěstí pana starosty myšlenka oslovila a po ujištění, že koupaliště loděmi neponičíme,
jsme se domluvili.
Se zajištěnými loděmi a vodní plochou už ze semínka rostla pěkná sazenička a bylo potřeba pouze sehnat dostatek posádek,
abychom to mohli celé rozběhnout. Celý náš tým se k tomu postavil čelem, domluvili jsem se, že se rozdělíme do několika skupinek a každá část postaví vlastní tým.
Původně jsem akci směřovali na 14. 9., kde jsme chtěli využít hornické slavnosti a doufali že ještě využijeme teplou vodu
v bazénu, bohužel však na tento termín byly přesunuto Mistrovství republiky v Dračích lodích a proto jsme byli nuceni termín
o týden posunout. Varianta posunout přetlačování více dopředu nebyla možná, všechny termíny mají vlastníci lodí dopředu zamluvené.
Dračí války se proto konali až 21. 9. Několik dní před termínem ranní teploty padali pod 5°C a voda v koupališti začala nebezpečně chladnout, i tak to ale přihlášené posádky nechtěly odpískat a na závody se těšily a věřily, že počasí nám vyjde vstříc.
A světe div se, počasí vyšlo. Ráno sice teploměr ukazoval 3°C a vodu v bazéně jsme se neodvažovali změřit, ale našli jsme dobrovolníka, který do ní vlezl a řekl, že má „zaručeně 26°C“. Jakmile ale vykouklo sluníčko, vzduch se prohřál a všem bylo hej.
Přetlačování dračích se koná nejčastěji na 20ti místné lodi s deseti lavičkami, na každou stranu lodě si sedne 8 pádlujících čelem k sobě a dvě středové lavičky se nechávají volné. Loď je odtažena doprostřed bazénu pomocí lan, startér udá pokyn a obě
posádky se snaží svým pádlováním přetlačit druhou polovinu lodě o zhruba 5 až 6 metrů. Standardní závod trvá 35 vteřin, nejsou
však výjimky dvouminutových závodů a většinou jednou za turnaj se najde i závod přes 4 minuty. V takovém případě už nerozhodují svaly, ale psychika.

Na závody přijelo všech 17 týmů, které nám svoji účast potvrdilo, soutěžilo se ve dvou variantách, čistě ženská posádka
s 8 pádlujícími ženami v týmu a druhá varianta MIX s minimálně dvěma ženami v týmu.
Ženské týmy se přihlásili 4, z toho dva týmy byly místní. Holky bojovaly v základní skupině každý s každým. Následně dle pořadí ve skupině se týmy z 3. a 4. místa utkaly o 3. místo a týmy z 1. a 2. místa ze skupiny se utkali o celkové vítezství. Ženské souboje bývají obecně nejvíce vyrovnané a potvrdilo se to i na našich závodech. Holky si nic nedarovaly, v souboji o 3. místo po urputném boji vyhráli Turbodračice se Siemensem nad Sportcentrem Zastávka, kde holky ze Sportcentra doplatily na nováčkovskou

daň. O první místo svedly souboj naše holky ze Zdravé výživy proti výběru z Ostravy, při souboji v základní skupině vyhrály Ostravačky, proto jsme čekali, jak se k tomu naše holky postaví. V souboji o všechno to naše holky rozjely a Ostravačkám prohru vrátily. Před holkami bylo nutno smeknout, protože většina z nich závodila ještě v jiných posádkách v MIXU a celkově tak za den odjely až 10 závodů.
Do varianty MIX se přihlásilo 13 týmů, z toho 5 jich bylo z Mikroregionu Kahan. Do varianty MIX bylo přihlášeno 5 týmů, které
měly s tímto sportem předchozí zkušenosti a proto jsem je do základních skupin nasadili, zbytek byly nováčci. Variantu MIX jsme
potom ještě po základních skupinách rozdělili do kategorie FUN, kam postoupilo 8 týmů, a kategorii SPORT s 5ti nejlepšími týmy
ze základních skupin. Čtyři z pěti nasazených týmů nepotvrdili svoji formu a byly vytlačeny méně zkušenými posádkami.
Do kategorie FUN tak postouply posádky, kterým se nepovedla základní skupina. Systémem vyřazovacího pavouka pak jely
o první až osmé místo. Tuto skupinu vyhrála posádka DB Ostrava 1, druzí byli 120kg drobečci Lightweightbaby z Pohořelic a na
třetím místě Líná banda ze Zbýšova. Zbýšovští Hasiči pak skončili na 6. místě.
V kategorii SPORT 5 nejlepších týmů ze základních skupin vytvořilo novou skupinu, kde jel každý s každým. V této skupině
nejvíce překvapovaly dva týmy, posádka Sokolská desítka z Padochova a posádka Kapitáni, poskládaná z brněnských profi hasičů.
Obě posádky závodily poprvé a byly více než rovnocennými soupeři zkušenějším týmům. Sokolská desítka skončila na 4. místě o
skóre, kdy 2., 3. a 4. měli stejně bodů, pro ně však hrálo nejhorší skóre, kdy za nejhorší posádku se bere ta, která stráví na vodě
nejdéle času. Nutno podotknout, že nejdelší čas Sokolská desítka získala za vyrovnaný souboj s Kapitány. Kapitáni tak jako jediný
tým všechno vyhráli a zaslouženě byli nejlepší posádkou dne. Na druhém místě Svaz českých bohémů ze Zbýšova a třetí DB Ostrava 2. Na pátém, posledním místě skupiny pak skončili zbýšovští Nezmaři.
Na konci závodů pak proběhly ještě exhibiční souboje. Rozdali si to mezi sebou Ostraváci, aby věděli, jestli byl lepší tým
1 nebo 2. Kapitáni jako úřadující šampioni byli vyzváni výběrem ze Zdravé výživy. A aby toho nebylo málo, tak ještě výběr
z Ostravy vyzval výběr Zdravé výživy.

Pokud jste v článku hledali, jak se vedlo nám jako týmu Zdravá výživa, tak jako pořadatelé jsme náš tým rozbili do čtyř družstev v MIXu, abychom nenasadili jeden supersilný tým, s kterým by ostatní týmy složitě soupeřily, jelikož přetlačování je naše
nejsilnější disciplína. Podobně nám vyšla vstříc i posádka DB Ostrava, za což děkujeme. V ženské kategorii jsme už tým Zdravé
výživy nasadili, jelikož dva týmy, které přijely, se mohly s našimi holkami rovnocenně popasovat.
Letos jsme si stanovili limit 20 posádek, rádi bychom příští rok akci zopakovali, limit nepatrně navýšíme a hlavně bychom chtěli,
aby závodilo co nejvíce týmů z našeho regionu, i když samozřejmě velice rádi uvítáme i posádky které nám pomohli tuto akci
rozjet a bez nichž bychom letošní ročník neotevřeli. Hodně lidí nám navrhuje, ať to příští rok uspořádáme dříve, bohužel i příští
rok bude veliký boj o termín, kdy budou dračí lodě volné a předběžně, pokud se opět domluvíme se všemi stranami, to vlastníci
lodí směřují opět na polovinu září.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům, kteří
nám různými formami pomohli tuto akci zorganizovat, jmenovitě
Město Zbýšov, Městské kulturní centrum Zbýšov, Koupaliště Zbýšov, Torrsen Sports s.r.o., Progres Ocel Hradec Králové s.r.o,
Hasiči Zbýšov, Sportcentrum Zastávka, Vinařství Červínka, Fly Art,
Tesco Ivančice, Klempířství Skokan, Radmila Brožová.
Čistě Zakřanský tým nakonec i přes snahy Vládi Veleby a Gabriely Romanové nebyl sestaven, Zakřany tak v tomto turnaji
v různých týmech reprezentovalo pět odvážných žen, Gabriela
Romanová, Jana Bednářová, Ivana Veverková, Michaela Gregorovičová a Veronika Hrušková.
Také bychom rádi poděkovali všech závodníkům a divákům,
vytvořili jste perfektní atmosféru, kterou mohou závidět i tradiční
halové závody přetlačování.
Jindřich Hruška

V tomto roce se v Zakřanech pořádal začátkem června první ročník běhu pro celou rodinu za podpory obce a významné
pomoci dobrovolných hasičů. Chtěl bych Vás v krátkosti informovat o průběhu této akce a jejich výsledcích, i když předpokládám, že mnozí z Vás měli možnost vidět záznam v regionální televizi Kahan.
Počasí celé akci přálo a tak mohli závodníci v celkovém počtu 53 soutěžících vyběhnout do třech značených okruhů. Pravidla závodu umožňovala si zvolený okruh změnit během závodu dle aktuálních sil závodníka. Zmiňuji tento bod z pravidel
závodu, protože byl v nejednom případě využit.
První okruh A byl určen pro nejmladší závodníky a rodiče s kočárky. První okruh v délce 1,7 km obsadil na prvním místě
Grzebinsky Vojtěch, na druhém místě Grzebinsky Michal a na třetím místě Grzebinsky Filip.
Druhý okruh B v celkové délce 8,9 km obsadili na prvním místě Novotný Luboš , druhé místo Hort Jindřich a na třetím
místě se umístil Tarčík Michal. Druhý okruh zaznamenal také velký úspěch závodníka , který se původně přihlásil na první
okruh a po zdolání 1,7 kilometru ve výborném čase vběhl do druhého okruhu a uběhl celou vzdálenost 8,9 km na osmém
místě. Tímto opravdovým bojovníkem byl dvanáctiletý David Žaža, kdy svým skvělým výsledkem za sebou nechal dalších
třináct závodníku.
Třetí okruh C dlouhý 17,8 km uběhli na prvním místě Kupka Pavel a Malec Miroslav, druhé místo obsadila Zubčáková
Mirka a třetí místo obsadila Horáčková Petra.

Všem závodníkům ještě jednou blahopřeji a doufám, že budu moci příští rok běžet opět po jejich boku a společně zažít
skvělou atmosféru.
Závěrem chci nastínit něco málo z příprav na příští rok 2020, kdy všechny okruhy zaznamenají menší změny, které se
budou týkat délky tratě a náročnosti terénu. Tratě budou delší a terén náročnější a počasí hezčí a výsledky lepší a účast
větší. Poslední tři části jsou jen vysloveným přáním, které není v naší moci, na rozdíl od prvních dvou. Vzhledem
k sjednocení času při doběhu do cíle se také uvažuje , že trasa C bude odstartována o hodinu dříve, tak aby si všichni závodníci mohli užít více společných chvil po závodě a nevznikla tak dlouhá prodleva mezi doběhem závodníků okruhu A a závodníků okruhu C.
Také jsem chtěl zmínit pár ohlasů po závodě, které se mě dostaly jak od závodníků, tak přihlížejících. Vlastně se týkaly
třech bodů a to délky tratě, kdy některým se zdála krátká a některým dlouhá. Třetím ohlasem bylo, že trať nebyla dobře
značena. Na všechny tři můžu odpovědět velice krátce a to, že komu se trať zdála být krátká, tak ji prodloužíme a komu
dlouhá, tak musí více potrénovat. Komu se zdálo, že tratě nebyly dobře značené, tak snad mohu jen říct, že se nikdo neztratil ani neuběhl metr navíc.
Závěrem děkuji všem, kteří pomohli zorganizovat tento závod a to jak při registraci závodníků, zajištění podpory na občerstvovacích stanicích, značení tratě a vytvořením sportovního zázemí s občerstvením.
Děkuji Robert Sachs

Dobrý den,
jak už možná všichni víte nebo spíše nevíte, v naší obci letos v lednu vznikl šipkařský tým s názvem Sokolovna
Zakřany. Jak již vyplývá z názvu, naše hrací místo je ve zdejší restauraci Sokolovna, kde nás můžete vidět v akci při
ligovém klání.
Jak jsem již zmínil, nápad přihlásit se do unie šipkových
asociací vzešel letos v lednu a byli jsme ihned zařazeni do
jarní přípravky, kterou jsme z mého pohledu absolvovali
dosti obstojně, neboť jsme skončili na krásném druhém
místě. Z tohoto umístění jsme poskočili do 3. A ligy, kterou
zatím proplouváme v polovině tabulky. Za podporu našeho

mužstva bychom rádi poděkovali
panu starostovi Milanovi Veverkovi, panu Luďkovi Prokešovi
a panu Radkovi Multušovi.
Kdo by měl zájem o informaci
o tom, jak si stojíme, nebo
o rozpis utkání, najde ho na odkazu https://www.sipky.org/
To je ode mne zatím vše.
Za naše mužstvo přeje všem občanům hodně úspěchů
v roce 2020.
Kříž Petr

Na jaře letošního roku se skupina kluků ve složení Samuel Kindler, Michal Grzebinski - oba ze Zakřan, Tadeáš Voštera ze Zbýšova a Štěpán Hladký z Ivančic, přihlásila
do oblastní soutěže v parkouru, kterou pořádala InMoation Academy Brno. Skupina
pod názvem „Drsný trenky“ se utkala asi s 12 dalšími týmy z celého JM kraje. Co nikdo z nás nečekal, bylo 1. místo v soutěži a postup do pražského finále, které se konalo koncem září.
Na finále v Praze se mimo parkourových hvězd, které mnozí příznivci tohoto sportu mají za své idoly, sešly i vítězné týmy z dalších oblastních soutěží, tedy z Prahy
a Plzně.
Finále bylo napínavé. Kluci si během dopoledne měli za úkol vybrat skladbu a nacvičit několikaminutové představení složené převážně z akrobatických prvků na různých překážkách.
Mezinárodní porota pak hodnotila náročnost a návaznost jednotlivých prvků, spolupráci týmu a samozřejmě i celkový umělecký dojem výkonu.
My, kteří jsme seděli v obecenstvu, jsme příliš nedůvěřovali, že v takové konkurenci kluci obstojí.
O co větší bylo naše překvapení, když na jeviště vběhli naši borci jako torpéda
a předvedli neuvěřitelné triky.
Z Prahy jsme vezli vítěze, ale taky radost, že máme takové borce! Zní to neuvěřitelně: kluci z vesnice porazili Pražáky!
Pro ty, kteří nevědí, co je parkour - novodobý sport, od letošního roku uznaný jako
olympijský.

Spočívá jednak v co nejkratším čase
překonat trasu s různými překážkami,
tzv. speedrun a další disciplína je freestyle – volný styl, kdy závodník
předvádí triky na různých překážkách.
A protože je tento sport už oficiálně
uznaný, konalo se začátkem listopadu tohoto roku historicky první Mistrovství ČR v parkouru.
A od této doby máme v Zakřanech
taky Mistra ČR v parkouru, kterým je
ve své kategorii Michal Grzebinski.
Petra Grzebinská

Dovolte mi, abych vás v krátkosti informoval o činnosti
Hasičského Sboru v roce 2019.
Zásahová jednotka je v rámci rozpočtu a možností obce
průběžně
dovybavována
odpovídajícími
prostředky
a ochrannými pomůckami. Veškeré tyto věci včetně vozidla
Avia jsou nadále majetkem obce, nikoli hasičů, jak si možná
někdo myslí. Jednotka o tyto svěřené prostředky pečuje a
udržuje je v akceschopném stavu.
V prosinci loňského roku proběhla výroční členská
schůze, na které bychom nadále rádi přivítali větší počet našich členů. V lednu jsme pořádali Hasičský ples, který se konal
opět v restauraci Sokolovna a na kterém nám k tanci i poslechu hrál pan Jiří Pospíšil. Nevím jestli je to dnešní dobou, ale
na plesy všeobecně chodí čím dál méně lidí.
Zásahová AVIA, která musí každý rok na STK a u které se
i přes nízký počet najetých kilometrů vyskytují různé drobné
závady, i přes své stáří prošla přes STK na výbornou.
30. 3. byli někteří členové nad 60 let na akci pořádané
prezidiem MHJ, kde se setkali se svými vrstevníky, zavzpomínali, navštívili Hasičské muzeum a zámek v Přibyslavi, město
Žďár nad Sázavou a poutní místo Zelená hora.
Jako již tradičně proběhl na jaře sběr železného odpadu
v obci. Tento ulehčuje převážně starším spoluobčanům, protože ti mladší a mobilnější vozí kovový odpad do Barka. Opět
jsme využili toho, že pan Karel Večeřa místním hasičům dlouhodobě zapůjčil do užívání traktor a pan Skokan na sběr železa vlečku a sběr jsme provedli opět ve vlastní režii.
Na jaře také začíná pro hasiče soutěžní sezona, na kterou se všichni těší, včetně dětí. Tento rok jsme byli schopni
sestavit opět 2 družstva, která si své síly na těchto soutěžích
poměřila.
S žádostí o pomoc se na nás obrátil pan Vyhnalík a tak
22. 6. hasiči vytahovali ze studny čerpadlo nautila .
Dne 1. 6. hasiči zajišťovali občerstvení na Zakřanském
maratonu.
Největší akcí pro nás však bylo spolupořádání branného
závodu moravské hasičské jednoty, který se konal 2. 11.
v prostoru u ČOV. Na této akci se podíleli nejen hasiči, kteří
zajistili základní občerstvení a zázemí pro soutěžící, ale poděkování patří i spoluobčanům, kteří i přes nepříznivé počasí
obsadili
některá
stanoviště
a
tím
dopomohli
k bezproblémovému průběhu této soutěže. Jen pro zajímavost – zúčastnilo se cca 270 dětí nejen z Jihomoravského kraje. Celkem včetně dětí, vedoucích družstev a všech, kteří pomáhali, se jednalo o cca 350 lidí.
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s technikou,
kterou používala zásahová jednotka v Zakřanech.
Dlouhá léta sloužil hasičům v obci nákladní automobil
Tatra T805 v úpravě valník s přívěsným vozíkem obsahujícím

přenosné motorové čerpadlo PS 8 včetně příslušenství.
Toto čerpadlo stále vlastníme a ač je to historický model, je stále funkční.
Po tomto voze následoval opět nákladní automobil tatra
T805 ve verzi „radiovůz subbota“ plus vozík s přenosným čerpadlem ps 12 a vybavením.
Toto vozidlo pocházelo z obce Malhostovice, kterou
místní jistě znají díky „Malhostovické vodní světelné fontáně„. Toto vozidlo je stále v majetku obce, garážováno
v prostorách místní základní školy a je pojízdné.
V roce 1997 obec Zakřany za nemalého finančního přispění místních hasičů zakoupila hasičský speciál, automobil
AVIA A31 s kompletním vybavením. Tento vůz nám stále slouží, ale v současné době je již pomalý a plně nevyhovuje stále
přísnějším bezpečnostním a ekologickým požadavkům. Navíc
je jeho údržba stále nákladnější a málokdo už dnes má řidičský průkaz skupiny C na nákladní automobil.
Z těchto důvodů začala jednání se zastupiteli obce
o koupi nového automobilu. Jak dnes již vidíte, tato jednání
byla úspěšná.
Díky dotaci od Jihomoravského kraje, dotaci od Ministerstva vnitra—generálního ředitelství hasičského záchranného sboru a finanční podpory ze strany obce Zakřany byl zakoupen po výběrovém řízení tento automobil.
Je to Ford tranzit včetně přípojného vozíku.
Toto vozidlo je pro 8 cestujících + řidiče, splňuje všechny
současné bezpečnostní a ekologické předpisy. Má obsah motoru 2 litry a výkon 96 Kw. Dále také ABS, ESP, parkovací sensory vpředu a vzadu, bezpečnostní pásy u všech sedadel, klimatizaci a jiné v současné době běžné prvky výbavy. Samozřejmostí je světelné, zvukové výstražné zařízení a vozidlová
radiostanice. Dále jsou v automobilu 2 nabíjecí porty pro ruční radiostanice, 2 porty včetně
akumulátorových dobíjecích LED
svítilen pod sedačkou spolujezdce, 2 magnetické světlomety na
12 V, hasící přístroje a páčidlo.
Co je pro nás důležité, tento vůz je nový a i když někdo
může tvrdit, že auto na papíry
nejezdí, lze ho řídit s oprávněním
skupiny B na osobní automobil.
Tento automobil byl 15. 11.
požehnán a současně byla vysvěcena soška sv. Floriána.

Od 14. do 16. června se uskutečnilo soustředění hasičů v areálu Oslavanských skautů v Pozďatíně. Zde probíhal nejen výcvik soutěžních družstev, ale i netradiční soutěže pro děti, v noci samozřejmě nemohla chybět stezka odvahy. Naši malí hasiči si
tuto akci velice pochvalují , a proto se budeme snažit ji příští rok po prázdninách zopakovat.

„Letní noc“ byla opět v červenci a po zhodnocení jsme byli velmi spokojeni a příští rok červencový termín zůstává.
O prázdninách se zásadně změnil vzhled požární zbrojnice, jak si jistě mnozí všimli. Dle některých už bylo načase a já chci
tímto poděkovat panu starostovi, který vše zařizoval. Poděkování patří také manželům Hudecovým, kteří provedli zednické zapravení po elektrikářích a kompletně vymalovali celé patro ve zbrojnici.
Po prázdninách už moc soutěží nebývá, přesto byly děti na branném závodě a soutěžní sezonu ukončily 30.11. soutěží
SOPTÍK v Zastávce. Tato soutěž je halová a zúčastňuje se jí pravidelně celkem cca 300 dětí.
Na závěr bych chtěl opět poděkovat paní Valkové a panu Bojanovskému za obětavost a trpělivost s našimi malými hasiči
a všem, kteří jakkoli pomohli nejen s mládeží, ale i při ostatní činnosti Hasičského Sboru v Zakřanech.
Dovolte mi jménem svým i jménem hasičů vám popřát spoustu radosti, štěstí , zdraví a pohody do roku 2020 .
Za Hasiče Starosta sboru Pár Miroslav

Po jarním a letním shonu, kdy má každý včelař mnoho
práce se stáčením medu, následném léčení, krmením na
zimu a opětovném léčení, přijde podzim a my se můžeme
ohlédnout zpět na úspěch či neúspěch v sezóně.
Musím přiznat, že poslední dva roky nám počasí příliš
nepřálo a na medových výnosech to bylo poznat. Loňský
rok přišlo po dlouhé zimě velice teplé jaro a to způsobilo
rychlý výkvět řepky. V této době ale včely ještě nebyly
v takové síle, aby přinesly dostatek nektaru pro med. Letošní jaro bylo zase velice deštivé a v době plného květu
řepky a ostatních květů včely nelétaly kvůli dešti. I přes
tyto rozmary přírody však včely celou sezónu pilně pracovaly a my jsme se pak mohli těšit z výborného medu, krásného vosku a dalších včelích produktů.

V září mě potěšila spolupráce se zakřanskými zahrádkáři, na jejichž výstavě jsme měli náš včelařský koutek.
Sounáležitost mezi zahrádkáři a včelaři je velice blízká,
protože naše zájmy spolu přímo souvisí. Na zahrádkářské
výstavě jsme proto dostali prostor pro ukázku včelaření
a také jsme uspořádali besedu, kde včelař Milan Roman
povykládal základní informace o vývoji, rozvoji a práci včel
a zodpověděl všechny dotazy, které na besedě padly.
Myslím, že všechny návštěvníky také nadchla ochutnávka
medů. Návštěvníci měli možnost ochutnat 7 vzorků medu,
z nichž byly 2 kupované a 5 různých typů od zakřanských

včelařů. Také prodej medu, který dodal místní včelař Martin Palát, měl velký úspěch a z dodaných sklenic nezbyla
ani jediná.
Velký zájem spoluobčanů jak o včelí produkty, tak i o
besedu ukazuje, že spolupráce mezi zahrádkáři a včelaři je
velmi důležitá a doufám, že bude v přátelském duchu pokračovat i v příštích letech.
Nyní jsou včely již zazimované a budou se celou zimu
co nejlépe starat o matku, aby na jaře zase v plné síle vylétly a opylovaly všechny květy.
Za zakřanské včelaře Eva Sachsová

Před novou předsedkyní „Zahrádkářů Zakřany“ paní Hnízdovou a celým výborem je snaha překonat tzv. generační problém a poutavou formou přilákat do našeho spolku nové členy, kteří by měli zájem o pěstování plodin, kulturu, či výstavy.
Částečně se to začíná dařit, avšak bude to cesta asi dosti zdlouhavá.
Co se týká letošní úrody, byla
to snad ještě větší tragédie,
než v době sucha. Krupobití
se tento rok podepsalo na
úrodě hodně tragicky. Naši
tradiční výstavu (která se
i přes nepřízeň počasí vydařila) zachránil pan Patočka,
který dovezl ovoce z jihu Moravy a doplnili jsme ji několika
kousky od našich občanů, za
což samozřejmě moc děkujeme. Na výstavě se prezentovali také včelaři a my doufáme, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat. Podrobný včelařský výklad pana Romana a paní Sachsové,
doplněné ochutnávkou medu i jiných pochutin zaslouží vřelé poděkování.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na akcích tohoto
roku, OÚ za finanční i materiální pomoc a popřát v příštím roce všem
hlavně zdraví a pěknou úrodu.
Igor Pospíšil

Milí Zakřaňáci,
blíží se konec roku a s tím i závěrečné ohlédnutí. Proto
chci i já za všechny členky SPOZ připomenout aktivity,
u kterých jsme přiložily ruku k dílu nebo stály u nápadu
i samotné realizace.
Během celého roku jsme sledovaly a měly na paměti
životní výročí mnohých občanů, někdy spojené s návštěvou, osobní gratulací nebo gratulací v místním rozhlase.
Letošní rok byl unikátní, protože jsme mohli spolu s vedením obce popřát i dvěma párům diamantových manželů
(60 let společného života). Tyto návštěvy byly spojeny i se
zápisem do obecní kroniky.
Vítání novorozených občánků Zakřan je naší pravidelnou
aktivitou. Letos to bylo 13 dětí.

Z jarních akcí připomenu Velikonoční tvoření a Tradiční
pálení čarodějnic, o kterých se psalo v minulém čísle Zpravodaje.
V červnu jsme společně s učitelkami a zaměstnanci ZŠ
Zakřany doprovázely děti Pohádkovým lesem.
Letní prázdniny byly dobou odpočinku a dovolených pro
nás všechny.
12. 10. se u Zakřanského rybníka sešli rybáři a rybářky
všech věkových kategorií, aby poměřili své síly v rybolovu.
Soutěžilo se ve 4 kategoriích. Nejmenší děti rybařily „na
suchu“ a porota měřila čas pochytání všech rybiček.
Soutěžícím v ostatních kategoriích se sčítala délka jednotlivých úlovků. Nikdo neodešel s prázdnou. Soutěžící byli
oceněni diplomem a sladkou odměnou, vítězové obdrželi

i pohár v podobě zlatého kapříka. Celé odpoledne se točilo
pivo, kofola, k snědku byl párek v rohlíku.
Myslím, že i letošní ročník „Zakřanské šupinky“ se vydařil a zbývá jen těšit se na příští ročník.
5. 12. naši obec poctil svou návštěvou svatý biskup Mikuláš. Nejprve prošel celou vesnicí ve slavnostním průvodu
doprovázený nebeskými pomocníky, ale i čerty a rarachy.
Před OÚ pak probíhalo to, na co se všichni nejvíc těšili –
nadílka. Pro dobrou pohodu se mohli návštěvníci zahřát
svařáčkem nebo horkým čajem.
Do Vánoc nás ještě čeká tradiční posezení se seniory.
Chci poděkovat všem za přízeň a podporu a těším se na
příští rok, ve kterém přibudou jistě i nové nápady!
Za SPOZ Petra Grzebinská

Zakřanské Vánoce jsou pro mnohé z nás neodmyslitelně
spojené s akcí Živý Betlém.
Kdyby se přece jen našel někdo, kdo neví o čem je řeč,
jedná se o hudebně dramatické vystoupení znázorňující příběh narození Ježíše Krista v provedení zakřanských ochotníků.
Tradice Živého Betléma v Zakřanech sahá hluboko do minulosti.
První představení se konala začátkem 90. let minulého
století. Tehdy ještě vše probíhalo na prostranství vedle kostela. Iniciátory akce byla mládež a děti ze Zakřan. Postupně s
měnícím se složením souboru účinkujících a přibývajícím
počtem diváků se přesunulo i dějiště celé akce do místa, kde
se odehrává dodnes, to je před OÚ. Zde také pravidelně stává vánoční strom a krásný Betlém, který vznikl před mnoha
lety díky nápadu a iniciativě paní Růženy Procházkové.
Ve slabých chvilkách mě napadala myšlenka, jestli v této
aktivitě po tolika letech ještě pokračovat. Stojí nás to spoustu času a energie ... Neomrzí to? Přijdou diváci?
Ale vždycky znovu zjišťuji, že to stojí za to! Vždyť tímto
způsobem můžeme více poznat poselství Vánoc a přiblížit ho
druhým. V době , kdy odkládáme vlastní tradice a chytáme
se všech různých kultur, kterým ani nemůžeme dost dobře
rozumět, mi připadá hodně důležité slavit naše české Vánoce .

A tak se každý rok znovu a znovu dává dohromady parta
skvělých a nadšených lidí, objevujeme nové talenty napříč
generacemi. A v posledních letech se vždycky najde mezi
nejmladšími občánky Zakřan i představitel/-ka hlavní role—
Ježíška, někdy i se svými rodiči v roli Marie a Josefa.
Prostě zjišťujeme, že nás to baví a tak nějak patří k našemu a doufám i k vašemu prožívání Vánoc.
A výsledek? Posuďte sami sami: 25. 12. v 17 hod před OÚ.
K dobré pohodě mimo kulturního zážitku jistě přispěje
i svařáček a teplý čaj!
A pozor! Letos chystáme i novinku: za částku 50 Kč si můžete zakoupit sošku Ježíška a další drobnosti za dobrovolný
příspěvek. Získané peníze pak zašleme na výstavbu hospicu
pro děti v Brně – Dům pro Julii.
Petra Grzebinská

Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika. První
ročník sbírky proběhl v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na
základě staré lidové tradice první dobrovolníci v oblecích králů a koledovali pro potřebné. O rok později se již koledovalo na mnoha místech republiky a postupem času
se Tříkrálová sbírka stala největší charitativní sbírkou v Česku, o čemž svědčí přehled
jejich jednotlivých ročníků. V roce 2020 oslaví sbírka 20. výročí.
Kdy se koleduje?
Tříkrálové koledníky potkáte od 1. do 14. ledna, a to v doprovodu dospělé osoby,
která musí mít u sebe legitimaci a na vyžádání ji předložit. Všechny pokladničky jsou
zapečetěny.
Proč se koleduje?
Cílem sbírky je šířit radost a boží požehnání a vykoledovat prostředky, které pomohou lidem, kteří se ocitli v situaci, kterou sami nedokáží vyřešit, a pro rozvoj charitních služeb.
Jak se vykoledované peníze rozdělí a využijí?
Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65% vybraných
prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15% je určeno na velké diecézní
projekty, 10% na rozvojové projekty v zahraničí, 5% na projekty Charity Česká republika, 5% jsou zákonné režie sbírky.
V naší vesnici proběhne sbírka o víkendu 4. -5. 1. 2020
Měla jsem tu čest mnohokrát doprovázet skupinku koledníků. Za ty roky mnozí
odrostli, ale vždy se našli a stále nacházejí noví zájemci o koledování.
Rozšířil se nám i počet skupinek. Od loňského roku jich chodí po Zakřanech 5, což
je zhruba 20 dobrovolníků!
Dětem i doprovodu patří veliký dík! Často musí překonávat rozmary počasí, obětovat čas a pohodlí. Pro děti je to ale jedinečná zkušenost, jak se učit nemyslet na
sebe a dělat druhým radost.
V mnohých domácnostech jsou koledníci očekáváni a štědře obdarováni. Nejen
penězi do kasičky, ale i spoustou dobrot, na které se děti zvláště těší. Můžu říct, že za celou dobu, co sbírka trvá, jsme se
nesetkali v Zakřanech s vysloveně negativní reakcí. O tom také svědčí rok od roku
zvyšující se výtěžek, který pak hrdě odesíláme na účet sbírky.
Oblastní charita pak každoročně jako poděkování koledníkům věnuje drobné dárky a v posledních 2 letech jsou děti zvány
na speciální filmové představení do rosického kina.
Pokud by někdo z dospělých a hlavně dětí
se chtěl nově zapojit do koledování, budeme velice rádi. Stačí přihlásit emailem na
adresu aleksander@volny.cz.
Určitě to stojí za to!
Petra Grzebinská

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří si dali práci a pomohli vyhodnotit kritická místa na komunikacích v Zakřanech na
základě článku a přiložené mapy v našem časopise. Díky vašemu aktivnímu zájmu se sešlo celkem kolem 80 vyhodnocených
míst v Zakřanech. Jako nejkritičtější místa, kde se souvisle parkovalo, byla vyhodnocena místa ve střední části (bývalé potraviny) a spodní části (školka a esíčko směrem ke kostelu) hlavního tahu obcí.
Spoluobčané, kteří zde parkovali svá vozidla - a podotýkám, ne na místech, která byla dopravní značkou zakázána, ale
místech, která ztěžovala provoz v obci - byli osloveni dopisem, který přikládám. Na základě oslovení došlo k významnému
zlepšení situace v části hlavního tahu na uvedených místech.

Děkujeme všem, kteří na úkor svého pohodlí byli ochotni reagovat na danou situaci a přispěli ke zlepšení jízdy na hlavním tahu v Zakřanech. Projevili tím nejenom dobrou vůli, ale i pochopení vážnosti dopravní situace a chuť ji řešit.
Děkujeme ještě jednou všem osloveným a doufáme, že nám tento krásný stav zůstane co možná nejdéle a také že si nikdo z vás nenechá zkazit chuť těmi, kdo tuto věc ignorovali.
Zastupitelé obce

VZOR DOPISU ROZESLANÉHO OBČANŮM OHLEDNĚ PARKOVÁNÍ V OBCI
Vážený spoluobčane, spoluobčanko,
dovoluji si Vás oslovit jako starosta obce Zakřany ohledně záležitosti týkající se parkování v obci Zakřany. Na základě
vyhodnocení občanů Zakřan a označení nekritičtějších míst se stojícími vozidly na komunikacích v obci bylo Vaše vozidlo
označeno jako pravidelně či trvale stojící na místě, které přímo ohrožuje provoz v obci a pohyb osob v jeho blízkosti.
Vyhodnocení proběhlo na základě článku vydaného v Zakřanském zpravodaji – Jaro 2019
Protože danou situaci v současné době nelze řešit dopravním značením, chtěl bych Vás požádat o možné řešení situace
a eliminování času stání Vašeho vozidla na komunikaci a tím snížení možných rizik z toho plynoucích. Berte prosím tuto
žádost jako apel na Vaši vstřícnost a porozumění, kterým reagujete na obecný požadavek vašich spoluobčanů.
Věřím, že i malé zlepšení může pomoci ke zvýšení bezpečnosti provozu v obci. Za řešení situace Vaším osobním přístupem Vám jménem spoluobčanů děkuji předem a vážím si, že nejste lhostejní k tomuto problému.

Ten vánoční čas, andělíčků hlas, tiše v noci prozpěvují, až k nám přišel zas, ten vánoční čas.
Příspěvkem do zpravodaje za Klub seniorů, chci zavzpomínat na čas Vánoc a činnost
našeho klubu. Ke klubu se vrátím v závěru povídání, ale teď bych chtěla zavzpomínat
na dobu našeho dětství.
Blíží se čas , kdy jej každý z nás prožívá trochu jinak. Vím, že jsou to svátky zejména
našich dětí, ale také vzpomínky, jaké to bylo , když my starší jsme byli malí a čekali na
splnění malých či velkých přání a oknem vyhlíželi Ježíška.
Ráda vzpomínám na to, jak jsme dělali vánoční čokoládu a chladili ji ve formičkách
ve sněhu a pak tajně mlsali. Na pečení perníčků a vánočního cukroví, které provonělo
celý dům. Vyrábění papírových řetězů na vánoční stromeček. Ale stejně mě nejvíce
chutnalo cukroví pečené s pečlivostí a láskou mojí zbýšovské babičky. Na štědrý den
ráno se pekla vánočka, na večeři čočková polévka a smažilo se rybí filé. Také se vařily
křížaly /sušené švestky, hruška, jablka/ na druhou pozdní večeři a jedli se společně
s vánočkou. Před večeří jsem šli na hřbitov rozsvítit svíčky a zavzpomínat na ty, kteří
nás opustili a pak jsme netrpělivě čekali na večer. Ještě mám krásné vzpomínky na
půlnoční mše svaté v kostele ve Zbýšově a v něm na černouška s kývající hlavičkou. Na
to, jak jsme s rodiči chodili z návštěvy od babičky a dědečka a počítali svítící stromečky
v oknech domů. Vzpomínám na tajemný a krásný předvánoční čas s dětmi v naší mateřské škole. Na návštěvy Mikuláše, Anděla a Čerta, tu trochu strachu v dětských očích
jim za poslušnost přinese. Na radost prožívanou u zářícího vánočního stromečku
a dárků, si přálo každé z nich. Byl to zážitek nejen pro děti , ale i pro dospělé a na něj
se nezapomíná.
Na léta bezstarostného dětství vzpomínáme také v klubu. Scházíme se jedenkrát za měsíc. Letos jsme společně se seniory naší obce oslavili den matek. Přišli nás potěšit svými básničkami a písničkami děti a žáci zdejší Základní a mateřské školy.
Za to jim co nejsrdečněji děkujeme. V létě na výletě jsme se plavili po Vranovské přehradě a navštívili hrad Bítov.
Blíží se však nostalgický a krásný čas Vánoc a proto bych Vám za nás starší občany popřála krásné Vánoce plné pohody,
porozumění , harmonie, klidu a lásky, kdy se vyplní ne jedno přání. Do nového roku Vám přeji zdraví, štěstí a spokojený
život.
Růžena Vyhnalíková

Šťastné a veselé svátky vánoční, dobrou náladu půlnoční, pod stromeček velký ranec,
na Silvestra hezký tanec, od muziky dobrý krok a pak šťastný nový rok.
Zpravodaj Zakřan vydává Obecní úřad Zakřany
Tiskne Pamiro team s.r.o. (kopírovací centrum Rosice).
Bez jazykové korektury.

