MIKROREGION KAHAN

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Mikroregion Kahan vznikl v roce 2000
jako svazek obcí Babice u Rosic, Lukovany,
Příbram na Moravě, Vysoké Popovice,
Zakřany, Zastávka a Zbýšov.
Jak již jeho název napovídá, hornická činnost výrazně ovlivnila život
zdejších obyvatel. Od konce 18. století do zastavení těžby v roce
1992 se zde rozkládal rosicko-oslavanský uhelný revír. Patřil sice
k nejmenším v České republice, zato černé uhlí bylo nejkvalitnější.
Slávu hornictví dnes připomínají areály zaniklých dolů, haldy,
zachovalé těžní věže bývalých dolů Simson a Jindřich II, expozice
Muzea průmyslových železnic ve Zbýšově a expozice hornictví
v Oslavanech.
Bohatou historii obcí můžete objevovat prostřednictvím řady
kostelů, kaplí a křížů. Pro milovníky sportu jsou otevřeny brány
tenisových a fotbalových hřišť nebo koupališť. Za návštěvu stojí
tradiční hodové slavnosti nebo některá z vyhlášených sportovních
akcí.

www.mikroregionkahan.cz
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Na kole a pěšky
okružní cyklotrasa „Stezka permoníků“ (30 km)
Zastávka – Zakřany – Příbram n/M. – Vysoké Popovice
– Lukovany – Zbýšov – Babice u Rosic – Zastávka
propojení okruhu „Stezka permoníků“ (4,5 km)
Lukovany - Zakřany - Zbýšov (křižovatka cest nad obcí)

OSTRAVA

KAHAN
BRNO

Linka č. 405 (Brno – Rosice – Zastávka), s přestupem
na linku č. 421 (Zastávka – Zakřany – Lukovany)
Autem
25 km západně od Brna; z dálnice D1 na sjezdu
Kývalka, Ostrovačice nebo Velká Bíteš
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B

Obecní úřad Zakřany
Zakřany 7, 664 85 Zastávka u Brna
 +420 546 431 483, e-mail: urad@zakrany.cz
www.zakrany.cz

H

Restaurace Kamenka, Zakřany 72,  +420 774 127 349

WELCOME TO THE MUNICIPALITY OF ZAKŘANY
Archeological digs have shown that the Zakřany area was settled
as early as the late Stone Age. The municipality is ﬁrst mentioned
in writing in 1350 when Zakřany was surrounded by bushes (the
word ‘keř’ means ‘bush’ in Czech and forms the root of the Zakřany
name). A bush is depicted in the municipality’s coat of arms.
Zakřany saw a great economic boom following World War I related
to the growing mining activity in the nearby Zbýšov. The chapel of
St. Donat from 1888 is the dominant feature of the village. Other
points of interest include a cruciﬁx, memorial cross and a roadside
chapel of St. John Nepomucene on the way to Vysoké Popovice.
Zakřany hosts the annual Fechtl Cup of all-terrain motorcycles and
the Zakřany Fair, complete with local majorettes.

KAHAN
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Autobusem

WILLKOMMEN IN DER GEMEINDE ZAKŘANY
Archäologische Grabungen haben bestätigt, daß die Gegend
um Zakřany bereits in der Jungsteinzeit besiedelt war. Die erste
schriftliche Erwähnung des Ortes stammt aus dem Jahre 1350.
Damals war das Dorf rundherum von Gebüschen umgeben, woran
auch der Busch im Gemeindewappen erinnert. Eine Blütezeit erlebte
Zakřany nach dem Ende des Ersten Weltkriegs im Zusammenhang
mit der Ausweitung des Kohlebergbaus im benachbarten Zbýšov.
Wahrzeichen der Gemeinde ist die Donatus-Kapelle aus dem Jahre
1888. Zu den weiteren Denkmälern im Ort gehören ein Bildstock,
ein Gedenkkreuz und die Kapelle des hl. Johannes von Nepomuk
an der Straße nach Vysoké Popovice. In Zakřany ﬁnden alljährlich
das Motorrad-Geländerennen „Fechtl Cup“ und ein Volksfest statt,
bei denen auch die örtlichen Majoretten einen großen Auftritt
haben.

mikroregion

Pohostinství „60“,  +420 732 232 791
Restaurace Sokolovna,  +420 603 290 674

ZAKŘANY

Tento projekt je spoluﬁnancovan Evropskou unií a Jihomoravským krajem.
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VÍTEJTE V OBCI ZAKŘANY

TRADIČNÍ AKCE

Boží muka a smírčí kámen
Při vozové cestě ve směru na Vysoké Popovice naproti zemědělskému družstvu se nachází pěkně zdobená Boží muka a smírčí kámen
s neuměle vytesaným křížem. Původně zde ležely tyto kameny tři
na paměť nešťastné lásky. Podle pověsti se dva zakřanští hoši zamilovali do stejné
dívky a při šarvátce
mezi oběma soky
zahynuli nakonec
oni i jejich vyvolená.
U silnice do Vysokých Popovic stojí
také zděná kaplička
zasvěcená sv. Janu
Nepomuckému.

Archeologické vykopávky svědčí o tom, že území Zakřan bylo
osídleno již v mladší době kamenné. První písemná zmínka
z roku 1350 zachycuje převod dvou lánů mezi Oldřichem ze Zakřan
a Kateřinou ze Skalice. V roce 1522 připadly zdejší dvory, polnosti
i lesy již jako součást rosického panství Bohunce z Pernštejna.
Součástí tohoto panství zůstaly Zakřany až do poloviny 19. století,
kdy byla zrušena robota a kdy došlo ke spojení obcí Zakřany,
Příbram na Moravě, Vysoké Popovice a Lukovany v jednu správní
obec. Vlastní samospráva Zakřan byla zřízena roku 1874 a o tři roky
později byla otevřena místní škola.
Velký rozkvět obce nastal po skončení 1. světové války, kdy bylo
postaveno 45 nových domů. Obyvatelé chodili za prací převážně
do uhelných dolů v nedalekém Zbýšově nebo se věnovali zemědělství. Dnes v Zakřanech žije přes 750 obyvatel. Tradičně se zde
pořádá terénní závod motocyklů Fechtl Cup a Zakřanská pouť, na
níž nechybí skvělé vystoupení místních mažoretek.

Boží muka

V horní části znaku obce je
zobrazen keř jako vzpomínka
na dobu, kdy byla obec
obrostlá křovím. V dolní části
znaku jsou dva žaludy – znak
nejstaršího šlechtického rodu
ze Zakřan.

Zakřanské mažoretky

Terénní závod motocyklů
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Zakřany historické
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VÝZNAMNÉ PAMÁTKY
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Původně stávala v centru obce dřevěná kaple, kterou nahradila
v roce 1856 kaple zděná. Ta byla následkem neodborné práce
při přístavbě školy porušena, a tak musela být v roce 1888 zbořena. Ve stejném roce postavili místní obyvatelé „Ku cti a chvále
sv. Donáta“ novou zděnou kapli, sloužící svému účelu dodnes.
Ve věži kaple jsou zavěšeny zvony z roku 1969: větší nazvaný
sv. Cyril a Metoděj a menší Maria.
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LUKOVANY (2 km)

Kaple sv. Donáta

 květen – Fechtl Cup – terénní závod motocyklů do 50 ccm
 červen – turnaj v tenisu a petanque, Letní noc na voru
 srpen – Zakřanská pouť s vystoupením místních mažoretek
 září – Zakřanské hody
 prosinec – živý Betlém
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Pomník u kaple

Průčelí kaple
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ZBÝŠOV (2 km)

