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SLOVO REDAKCE
Co vás čeká a nemine na stránkách Zastáveckého
zpravodaje?
Rok 2007 bude spojen s významným jubileem
zastáveckého sportovního klubu TJ Čechie
Zastávka, proto mu bude vyhrazena rubrika
Na aktuální téma. První zastavení nad historií
klubu zachycuje období od vzniku do 60. let
20. století. Pozornost Zpravodaje se zaměřila také
na oblast školství (zprávy o činnosti mateřských
škol, ze zápisu do 1. třídy, ...), nebo na zprávy
z obce (jednání a informace ze zastupitelstva obce,
rozpočet obce pro rok 2007, ...).
A ještě jedna informace pro všechny čtenáře
a příznivce Zastáveckého zpravodaje: s prvním
číslem Zpravodaje pro rok 2007 se mění i jeho
grafická tvář a design. Doufáme, že i tuto novinku,
vážení čtenáři ZZ, oceníte.

26 MŠ Babice
27 MŠ Havířská
28 MŠ U školy
30 DDM Zastávka
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Obecní úřad Zastávka,
Hutní osada 14
Tel.: 546 429 048, 546 429 412
Evidenční číslo: E10111
REDAKČNÍ RADA
Václava Pečenková
Petr Pečenka
e-mail: vpecenkova@seznam.cz
DESIGN A SAZBA
Jaroslav Macháček
TISK
Michal Eliáš

Úspěšný start do roku 2007 a nashledanou u ZZ.
Redakce

NA OBÁLCE ZPRAVODAJE

NALEZNETE FOTOGRAFIE
K ČLÁNKŮM:
Nové hasičské vozidlo (titulní strana)
TJ Čechie Zastávka 1907–2007 (2. strana obálky)
Mateřská škola U školy (3. strana obálky)
Zápis do 1. třídy (4. strana obálky)
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OBEC INFORMUJE

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA ZE DNE 20. 12. 2006
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2006 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování,
sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (500 Kč za
osobu a rok)
2. obecně závaznou vyhlášku
č. 5/2006 o místních poplatcích
3. výši nájemného za zahrady
ve výši 5 Kč/m²/rok
4. prodej pozemků p. č. 47/12
o výměře 26 m² manželům Přibylovým za 1 Kč/
m² a náklady prodeje, p. č.
47/13 o výměře 25 m² manželům Loučkovým za 1 Kč/
m² a náklady prodeje a p. č.
79/1 o výměře 22 m² panu
Petru Novákovi za 1 Kč/m²
a náklady prodeje
5. pronájem části pozemku
p. č. 1030 (400 m²) firmě
Hulman – kovošrot s.r.o.
6. kontrolní řád a metodický
pokyn ke kontrolnímu řádu
(viz příloha)
7. rozpočtové opatření č.
12/2006 (viz příloha)
8. rozpočet obce Zastávka na
rok 2007 (viz příloha)
9. darovací smlouvu –
bezúplatný převod pozemků p. č. 209/23 o výměře

4 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

390 m² z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví obce Zastávka
10. termíny jednání zastupitelstva obce na první pololetí
roku 2007 a stálé body programu jednání (viz příloha)
11. ceník poplatků a služeb
obecní knihovny Zastávka
a Internetový řád obecní
knihovny
12. zásady pro udílení ocenění
obce Zastávka
13. rozšíření kontrolního výboru na pět členů
14. pana Ludvíka Zahradníka
jako člena kontrolního výboru
15. prominutí nájemného za
pronájem velkého sálu při
pořádání MDŽ
16. prodej domu č. p. 558 paní
Růženě Beránkové za cenu
5000 Kč a náklady prodeje
17. navýšení částky za zajištění
požární ochrany v obcích
Tetčice a Babice u Rosic na
100000 Kč za obec
18. navýšení pracovníků pracovní čety obecního úřadu
na šest osob
19. prodej p. č. 422/2 o výměře
43 m² za 100/Kč/m² a náklady prodeje manželům
Groligovým
20. následující postup v problematice
nájemních
smluv na byty v majetku
obce Zastávka:

Zdeněk Fruhwirt, Stará
osada č. p. 11, byt č. 4/I –
výpověď z nájmu.
Zdena Kotlárová, Hutní
osada 545 – výpověď z nájmu.
Jaroslav Mleziva, Stará osada 10, byt č. 6/I – vyklizení
bytu.
Arnošt Oláh, Stará osada 9,
byt č. 8/II – vyklizení bytu.
Mária
Oláhová,
Stará osada č. p. 9, byt č. 2/
příz. – nájemní smlouva do
30. 6. 2007.
Ernestína Poláková, Stará
osada č. p. 9, byt č. 5/I –
nájemní
smlouva
do
30. 6. 2007.
Olga Oláhová, Martinská
osada č. p. 76 – vyklizení
bytu.
Miroslav Šándor, Stará osada č. p. 9, byt č. 9/
II – nájemní smlouva do
30. 6. 2007.
V ostatních případech prodloužení nájemní smlouvy
na rok 2007.

Zastupitelstvo bere
na vědomí:
1. rozpočet Mikroregionu Kahan dso na rok 2007.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA ZE DNE 31. 1. 2007
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. rozpočtové opatření č.
1/2007
2. odměny členů ZO ve výši
480 Kč – člen ZO, 960 Kč –
člen
výboru,
komise,
1 170 Kč – předseda výboru, komise s platností od
1. 1. 2007
3. prominutí platby za pronájem sálu v Dělnickém domě
a prominutí poplatku ze
vstupného pro Gymnazijní
společnost Zastávka, Hasiče Zastávka, SOUn Rosice, Obec Zastávka a Za
hrádkáře Zastávka
4. záměr prodeje části parcely
č. 190/2, cca 160 m²
5. dodatek ke kupní smlouvě
ze dne l. 7. 2002 s manželi
Polehlovými, Havířská byt.

č. 41/4 v č. p. 41 (prodej
bytu a doplatek do 100 %
kupní ceny)

Zastupitelstvo
neschvaluje:
1. revokaci usnesení ze dne
20. 12. 2006 ohledně vyklizení bytu pana Arnošta
Oláha
2. přidělení bytu paní Rayshan Oláhové
3. revokaci usnesení ze dne
20. 12. 2006 ohledně vyklizení bytu paní Olgy Olá
hové
4. pobyt Karola Violy v bytě
u paní Polákové Ernestýny
na adrese Stará osada 9
5. snížení platby za pronájem pozemku části parcely
č. 986

Zastupitelstvo bere
na vědomí:
1. usnesení vlády ČR ze dne
20. 12. 2006 č. 1463 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících
doplňkové ochrany v roce
2007
2. vědomí zprávu o činnosti obecní knihovny v roce
2006
3. informaci o využití příspěvku k úhradě nákladů obce
vynaložených v souvislosti
s azylovým zařízením (pobytové středisko, integrační
azylové středisko) v katastrálním území obce Zastávka za rok 2006.

ROZPOČET OBCE ZASTÁVKA
PRO ROK 2007
Rozpočet byl schválen na zastupitelstvu obce Zastávka dne 20. 12. 2006
FINANCOVÁNÍ 2007
Zastupitelstvo obce Zastávka schválilo rozpočet na
rok 2007 se schodkem ve výši
2 040 000 Kč.

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků, které budou hrazeny
v roce 2007, činí 850 000 Kč.
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených

prostředků a schodek rozpočtu
na rok 2007 budou vyrovnány
z položky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
Pokračování na str. 6
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PŘÍJMY 2007 (v tis.Kč)
Daně a poplatky

Rozpočet

1111

Daň z příjmu f. o. záv. činnost

3 500,0

1112

DPFO ze samostatně výdělečné činnosti

2 000,0

1113

DPFO z kap. výnosů

1121

Daň z příjmu právnických osob

4 200,0

1122

Daň z příjmu práv. osob za obec

1 100,0

1211

Daň z přidané hodnoty

6 500,0

1337

Poplatek za likvidaci kom. odpadu

1 230,0

1341

Poplatek ze psů

1343

Poplatek za užívání veř. prostranství

1344

Poplatek ze vstupného

1347

Popl. za provoz v. hr. automatů

200,0

1351

Odvod výtěžků z provoz. loterií

150,0

1361

Správní poplatky

200,0

1511

Daň z nemovitostí

500,0

4112

Neinv. dotace přijaté ze SR

4116

Ostatní neinv. dotace ze SR – uprchlíci

4121

Neinv. dotace přijaté od obcí

4122

Neinv. přij. dotace od krajů

4216

Ostatní inv. přij. dotace
CELKEM
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250,0

100,0
10,0
1,0

19 941,0

1012

Podnikání a restr. v zem. půdě
2131

Příjmy z pronájmu pozemků

1112

Příjmy z prodeje pozemků

1 600,0

CELKEM

1 630,0

3111

30,0

Předškolní zařízení
2122

3141

Odvody příspěvkovým organizacím

75,0

CELKEM

75,0

Školní stravování
2122

3314

Odvody příspěvkovým organizacím

10,0

CELKEM

10,0

Činnosti knihovnické
2111

3341

Příjmy z poskyt. služeb

20,0

CELKEM

20,0

Rozhlas a televize
2111

Příjmy z poskyt. služeb

500,0

2321

Přijaté neinvestiční dary

100,0

CELKEM

600,0

3392

Zájmová činnost v kultuře
2111

Příjmy z poskyt. služeb

60,0

2132

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí

15,0

CELKEM

75,0
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3613

Nebytové hospodářství
2132

3639

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí

200,0

CELKEM

200,0

Komunální služby a úz.rozvoj
2131

3722

Příjmy z pronájmu pozemků

80,0

CELKEM

80,0

Sběr a svoz kom.odpadu
2112

3725

Příjmy z prodeje zboží

10,0

CELKEM

10,0

Využívání a znešk. kom. odpadů
2324

6171

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.

80,0

CELKEM

80,0

Činnost místní správy
2111

Příjmy z poskyt. služeb

10,0

2210

Přijaté sankční platby

10,0

CELKEM

20,0

6310

Obecné příjmy z finanč. operací
2141

Příjmy z úroků

75,0

CELKEM

75,0

Příjmy celkem: 23 056,0
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VÝDAJE 2007 (v tis.Kč)
Odpa

Popis

Schv. rozpočet

1012

Podnikání a restruktur. v zemědělství

140,0

1014

Ozdravování hospodářských zvířat

2212

Silnice

650,0

2219

Záležitosti pozemních komunikací

250,0

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

140,0

2310

Pitná voda

685,0

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

2412

Záležitosti telekomunikací

100,0

3111

Předškolní zařízení

700,0

3113

Základní školy

3141

Školní stravování

160,0

3143

Školní družiny a kluby

140,0

3231

ZUŠ

3314

Činnosti knihovnické

3330

Činnost reg. církví a náb. společností

3341

Rozhlas a televize

500,0

3349

Záležitosti sděl. prostředků

175,0

3392

Zájmová činnost v kultuře

3399

Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

20,0

2 216,0

2 400,0

5,0
488,0
20,0

1 070,0
340,0
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Odpa

Popis

Schv. rozpočet

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

210,0

3419

Tělovýchovná činnost j. n.

500,0

3421

Využití volného času dětí a mládeže

100,0

3631

Veřejné osvětlení

680,0

3639

Komunální služby a územní rozvoj

2 574,0

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

1 360,0

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

200,0

3745

Péče o vzhled obce

266,0

4316

Domovy důchodců

10,0

5512

Požární ochrana – dobrovolná část

1 033,0

6112

Zastupitelstva obcí

1 520,0

6171

Činnost místní správy

3 743,0

6221

Humanitární zahraniční pomoc

6310

Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

200,0

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

100,0

6399

Finanční operace j. n.

6409

Ostatní činnosti j. n.

0,0

1 100,0
301,0

Výdaje celkem: 25 096,0
Zdeněk Milan, místostarosta obce
RNDr. Petr Pospíšil, starosta obce
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VYUŽITÍ PŘÍSPĚVKU
Obec Zastávka dostává v souladu s Usnesením vlády
České republiky č. 44 ze dne 12. ledna 2005 příspěvek
k úhradě nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením (pobytové středisko, integrační azylové
středisko) v katastrálním území obce Zastávka. V souladu s tímto Usnesením a Zásadami je obec povinna jednou
ročně zveřejnit v místním periodiku vyúčtování tohoto příspěvku, což tímto činí:

Příjmy v roce 2006: 228 648,00 Kč
Výdaje v roce 2006: 228 648,00 Kč
Z toho:	  30 822,58 Kč
		
(údržba veřejných komuniakcí)
		  82 879,50 Kč
		 (sběr a svoz komunálního odpadu)
		  92 315,00 Kč
		 (sportovní zařízení v majetku obce)
		  22 630,92 Kč
		 (činnost místní správy)
Petr Pospíšil,
starosta obce

MÁTE U RODINNÉHO
DOMKU STUDNU?
Používáte vodu z ní pro svoji potřebu? Jako pitnou pro
vaření a pro další použití v domácnosti, nebo třeba jen na
zalévání zahrádky jako vodu užitkovou? Nemusíte se lekat
informací, které se objevily v poslední době v regionálním
tisku, informací o tom, že zanikají platnosti povolení k odběru
povrchových a podzemních vod a k vypouštění odpadních
vod do povrchových a podzemních vod k datu 1. 1. 2008.

Kraj musí dát do souladu
zmapování počtu odběratelů
vody (velkých) se stávajícími
zákony, které se upravovaly
v návaznosti na zákony platné

v EU. Jde o uvedení do souladu
platných povolení s vodním zákonem a současně upozornění
těch, kteří takováto povolení nemají, že je nutné o ně požádat.

RKTV
Vážení spoluobčané, v poslední době se bohužel množí připomínky k provozu naší
„kabelové“ televize. Po dohodě
s provozovatelem firmou 3C bychom Vás chtěli požádat o Vaši
součinnost při zajištění větší
kvality tohoto média:
1. Poruchy je třeba hlásit na
tel. čísle 604 919 004 (v případě
nedostupnosti pak 605 447 552,
607 509 737, 604 656 271).
2. Dlouhodobější připomínky k provozu (kvalita signálu,
kvalita jednotlivých programů) bychom potřebovali shromáždit v písemné formě. Toto
písemné oznámení by mělo
obsahovat Vaši adresu a popis
problému, který máte.
Vaše písemné podněty předejte na obecním úřadě nebo
libovolnému členu Zastupitelstva obce Zastávka. Děkujeme
za pochopení a předem i za Vaši
pomoc.
Petr Pospíšil, starosta obce
Pokud byly studny postaveny
v období do roku 1955, nelze
ani žádné povolení k výstavbě
studny najít, protože to tehdy
nebylo ve stavebních povoleních potřeba.
Pokud jste hloubili studny
v pozdějším období, už by se mohly najít v mapách katastrálních
nebo i ve Vašich stavebních plánech, protože tehdy ještě nebylo
tak rozšířeno zásobování pitnou
vodou z veřejných vodovodů.
Pokud jste takové povolení
nedohledali, požádejte příslušný vodoprávní úřad o osvědčení
Pokračování na str. 12
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(podle § 155 Správního řádu),
že jste oprávněni vodu odebírat
a v jakém množství.
Těm z Vás, kteří používáte
vodu z vlastních studní jako
vodu pitnou, pro zásobování
své domácnosti, mohu sdělit na
základě jednání s vedoucím oddělení vodního a lesního hospodářství JMK následující: máte
vodu, kterou používáte opravdu
pitnou? Necháváte si pro vlastní bezpečí udělat její rozbor?
Nepodceňujte nebezpečí onemocnění, která mohou nastat
ze závadné vody.
Máte uzavřenou smlouvu
s podnikem Vodovody a kanalizace o vypouštění odpadních
vod do veřejné kanalizace?
Spoléháte na nepostižitelnost
a nepořádek v evidenci majitelů
studní ze strany tohoto podniku? I tak se dá placení stočného

oddálit, ovšem s rizikem udělení pokuty, jestliže se na tuto
skutečnost přijde.
Po zjištění dalších informací
na vodoprávním úřadu Městského úřadu v Rosicích uveřej-

níme informace v kabelové televizi a dalším čísle Zpravodaje.
Jaroslava Baštařová
členka Zastupitelstva
obce Zastávka

Ilustrační foto Jaroslav Macháček

RODINNÉ PASY A CO DÁLE?
„Rodina je bezesporu základní a nevýznamnější
jednotkou naší společnosti. Na její prosperitě závisí
udržitelný rozvoj společnosti, rozvoj kulturní, sociální
i ekonomický. Přesto lze konstatovat, že česká rodina
slábne. Dochází k oslabování soudržnosti jejich
jednotlivých členů. Postavení žen a dětí je zranitelnější
než dříve. V posledních letech se začínají ve veřejné
a sociální politice státu prosazovat snahy o změnu
tohoto nepříznivého stavu. Nesoudržná společnost
bude totiž rozkládána vnitřními konflikty a bude se
muset potýkat s nepřiměřeně vysokými dodatečnými
náklady v rovině ekonomické sociální i emocionální …“
Tolik z vládního materiálu „Národní koncepce rodinné
politiky“.

Dobrá rodina přestala být
obrazem společenského úspěchu. Tento velice nepříznivý
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posun může změnit také kvalitní regionální rodinná politika.

Dokumenty vlády předpokládají, že kraje a obce budou
v této oblasti zcela nezávislé.
Budou mít sice k dispozici nástroje sociální, ekonomické
a legislativní povahy z úrovně
státu, ale iniciativy krajů a obcí
se budou odvíjet odlišně. Bude
platit, že nabídka, skladba,
kvalita a zejména dostupnost
poskytovaných služeb pro rodinu bude v jednotlivých krajích i obcích rozdílná. Bude se
lišit v závislosti na představách
a možnostech místních samospráv.
Pokračování na str. 13

Jihomoravský kraj už svůj
první krok na této cestě udělal.
V loňském roce zahájil a dále
realizuje projekt „Rodinné
pasy“.
Jihomoravský kraj nechce
zůstat jen u tohoto projektu, ale
chce jít v rodinné politice dále.
Měli jsme možnost seznámit
se s aktivitami v oblasti rodinné politiky u našich sousedů,
v Dolním Rakousku. Setkání
s Dr. Pitzingerem, odborníkem
na rodinnou problematiku,
bylo zajímavé a přineslo mnoho
námětů, které by se daly uplatňovat nejen v Jihomoravském
kraji, ale i v dalších krajích naší

republiky. Proč vymýšlet něco
nového, když si můžeme vybrat
z možností, které už tam jsou
uplatňovány více než dvacet pět
let. Nelze postihnout v krátkém
článku všechny možnosti, a tak
mi dovolte, abych Vám zkušenosti sousedů představila v několika pokračováních.

Co máme společného
a v čem se hodně
lišíme?
Společné máme to, že se snižují hodnoty manželství – stále
více partnerů žije společně bez

uzavírání manželství. Zvyšuje
se věk při uzavírání manželství, stoupá procento žen s vysokoškolským vzděláním bez
dětí, odkládá se příchod dětí
v manželství až na pozdější
dobu (dosažení vzdělání, jistota zaměstnání, bytová situace,
finance partnera, vyšší finanční
zatížení rodiny s dětmi, které je
způsobeno výživou, ošacením,
ubytováním a výchovou dětí).
Výsledkem těchto negativních
jevů je to, že při srovnávání
míry porodnosti na jednu ženu
mezi dvacet třemi zeměmi EU
je Rakousko na 13. místě a naše
republika na posledním, tedy
na 23. místě. V Rakousku vychází 1,4 dítěte na jednu ženu,
u nás 1,2 dítěte na jednu ženu.
Nejlépe jsou na tom v Irsku a ve
Francii s průměrem dvě děti na
jednu ženu. Tolik statistika.
Aby se tato nepříznivá situace v Rakousku změnila, je
nastavena řada podpor jak ze
státní úrovně, tak i z regionální. Od daňových úlev a odpočitatelných položek při zdanění
příjmů rodičů ze státní úrovně
až po jednotlivé pobídky, které jsou v každé zemi Rakouska
jiné, podle možností daného
regionu.
Tímto způsobem by chtěl jít
také Jihomoravský kraj. Nebude to jednoduché a nebude
všechno hned. Bude také potřeba naplnění cílů rodinné politiky z úrovně vlády a státu.
O dalších zajímavých podnětech v rodinné politice zase
příště.
Jaroslava Baštařová,
členka Zastupitelstva JMK
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 13

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
V KRÁTKOSTI

Vážení spoluobčané,
na základě oznámení z Ministerstva dopravy Vás upozorňujeme na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných od
1. července 1964 do 31. prosince
1993. Bližší informace naleznete na úřední desce obecního úřa-

du, případně na dopravně správních agendách vydávajícího
úřadu dle místa trvalého pobytu
držitele řidičského průkazu.
Ke konci roku mohou být
z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním

Kterých ŘP se výměna týká?
ŘP vydány v období:
1. 7. 1964–1986

ŘP vydány v období:
1987–1991

ŘP vydány v období:
1992–1993

ve frontách na úřadech. Nelze
opomenout, že řízením vozidla
bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního
přestupku. Proto, prosím, s výměnou řidičských průkazů za
nové neotálejte!
OÚ Zastávka

Proč si mám vyměnit ŘP již nyní?
Předejdu dlouhému čekání na úřadu (magistrátu)
Budu mít vystaven řidičský průkaz v zákonem
stanovené lhůtě
Kolik mě to bude stát?
Výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku
Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
Na příslušném pracovišti obecního úřadu obce
s rozšířenou působností nebo magistrátu města
na územíČR (dle místa trvalého pobytu držitele
řidičského průkazu)
Co musím mít s sebou?
Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
Jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
Řidičský průkaz, kterému končí platnost
Kdy budu mít vystaven nový ŘP?
Lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do
15–20 dní
Kde najdu více informací?
Na www.mdcr.cz

FINANČNÍ ÚŘAD BRNO-VENKOV, PŘÍKOP 8, BRNO
ÚŘEDNÍ HODINY pro období od 19. 3. 2007
do 2. 4. 2007 při podávání daňových
přiznání na daních z příjmů
19. 3. 2007....................................8.00–17.00
20. 3. 2007....................................8.00–17.00
21. 3. 2007....................................8.00–17.00
22. 3. 2007....................................8.00–17.00
23. 3. 2007....................................8.00–17.00
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26. 3. 2007...................................8.00–17.00
27. 3. 2007...................................8.00–17.00
28. 3. 2007...................................8.00–17.00
29. 3. 2007...................................8.00–17.00
30. 3. 2007...................................8.00–17.00

31. 3. 2007...................................8.00–12.00
2. 4. 2007...................................8.00–18.00

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

TJ ČECHIE ZASTÁVKA 1907–2007 (1. díl)
Historie TJ Čechie Zastávka sahá až na počátek minulého
století a je přímo spjata se jménem našeho rodáka Teofila
Hegnera. Ten s několika kamarády a nadšenci zakládá
2. listopadu 1907 sportovní kroužek Jupiter, který začíná
propagovat novou hru, kopanou.

Stávají se průkopníky tohoto
sportu na moravském venkově.
Sportovní kroužek si pomalu
získává své příznivce. V roce
1910 již sehrává své první utkání se Slovanem Rosice a dekretem c. k. moravského místodržitelství ze dne 1. srpna 1912
jsou schváleny stanovy „Sportovního klubu Fortuna“ se sídlem v Božím Požehnání, jak se
tehdy Zastávka jmenovala. První krok pro sportovní činnost

byl tedy učiněn, chybělo však
místo, kde by se kopaná mohla
hrát v regulérních podmínkách.
První utkání hraje SK Fortuna na hřišti, které si zbudoval
z pastviska „Na výseku“ pronajatého od obce Zakřany. Zde se
kopaná hraje pouze krátce, poněvadž obecní rada v Zakřanech
v létě 1912 sděluje, že „koulení
míče na pastvisku obce Zakřany
se tímto zakazuje“. Po značných
problémech se získáním pozem-

ku uvolňuje Rosická báňská
společnost pozemek za nádražím uprostřed obce. V červenci
1913 pak dochází k prvnímu
velkému utkání našeho malého venkovského klubu s tehdy
již slavnou Moravskou Slavií
Brno. Následují sportovní setkání s dalšími kluby z Brna,
Třebíče, Ivančic, která vrcholí
v březnu 1914 přijetím klubu za
člena moravsko-slezské odbočky Českého fotbalového svazu.
Slibně se rozvíjející činnost je
však násilně přerušena světovou válkou.
Již koncem roku 1918 se
schází přípravný výbor, kte-

Rok 1926, A mužstvo Čechie: Dr. Zedníček, B. Hegner, A. Kolesa, K. Vašák, Drštička, Jura, Kadaňka,
Krupica, Bochníček, Kadaňka, R. Zelenka, O. Krupica, R. Kaplan
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Rok 1944, přátelské utkání Čechie Zastávka–Slavie Praha. Za Slavii Praha nastoupili: Kubíček, Luka, Říha,
Hanke, Průcha, Trojan, Bradáč, Kopecký, Fikejz, Hemala, Holman. Za Čechii nastoupili: Žáček, Krupica,
Švadlenka, Moravec, Béna, Pelc, Škoda, Foral, Limberg, Sladký a Brim.

rý svolává na 12. ledna 1919
řádnou valnou hromadu. Na
ní 65 přítomných členů zvolilo do čela Teofila Hegnera
a změnilo název klubu na SK
Čechie.
Nastaly opět problémy s pozemkem pro fotbalové hřiště.
Po dlouhých jednáních byl odkoupen les „Na střelnici“ a nastala tvrdá práce při odstraňování 800 vzrostlých stromů,
pařezů a následných terénních
úpravách. Nový areál byl vybudován v neuvěřitelně krátké
době a slavnostně otevřen již
8. a 9. června 1919 utkáním
s prvním mužstvem Moravské
Slavie Brno.
Začala nová etapa zastáveckého sportu. Postupně vznikaly
ještě odbory lehké atletiky, ženské házené, ledního hokeje.
16 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

V roce 1929 postoupili fotbalisté SK Čechie do I. A třídy Západomoravské Bradovy
župy. Jejich soupeři jsou mužstva SK Husovice, SK Královo
Pole, DSK Třebíč, DSK Brno
15, SK Morávie Brno, SK Židenice a SK Moravská Slavie
Brno. Celé následující desetiletí
můžeme s klidným svědomím
nazvat rozkvětem zastáveckého
fotbalu. Útlum nastává vlivem
II. světové války, sportovní činnost se minimalizuje.
Sportovní činnost SK Čechie
je plně obnovena v létě 1945, od
podzimu se již hrají mistrovské
soutěže. V letech 1948–1952
docházelo postupně k organizačním změnám, kdy SK
Čechie přechází pod tělovýchovnou organizaci SOKOL
a následně pod nově utvořenou

závodní tělovýchovnou jednotu
Baník, dolu Julius v Zastávce.
Díky značné finanční podpoře
ze strany dolu Julius dochází
roku 1953 k rekonstrukci fotbalového stadionu. V září 1954
byl fotbalový stadion znovu
otevřen, v roce 1955 byla vybudována atletická dráha a celý
areál včetně kabin byl dokončen v roce 1959, kdy při přátelském utkání se Spartakem ZJŠ
Brno byl proveden tah sportky.
V roce 1962 byla postavena krytá tribuna.
V těchto letech dochází k celkovému růstu úrovně zastávecké kopané. Velký podíl na této
skutečnosti má fakt, že v místním hornickém učilišti našel
náš oddíl nové, perspektivní
fotbalisty – a to jak v dorostenecké kategorii, tak i později

Rok 1959, přátelské utkání Baník Zastávka–Spartak ZJŠ Brno

v kategorii dospělých. Trenér
dorostu pan Hotárek dokázal
dát dohromady kolektiv místních dorostenců s hornickými
učni a vybojovat pro Zastávku
I. třídu. Z učňů se stali dospělí
muži, na Zastávce založili rodiny a fotbalový oddíl Baníku měl
na mnoho let o základní kádr

postaráno.
Při hodnocení sportovních
výsledků je třeba vyzvednout
léta 1960–1964, kdy naše
A mužstvo hrálo I. A třídu.
Za posledních 50 let to byla
nejvyšší třída, která se na Zastávce hrála. Projevila se zde
především silná ekonomická

podpora ze strany dolu Julius,
dlouholetá práce s dorostem,
ale i zapálenost funkcionářského aktivu a podpora zastávecké
veřejnosti.
Dalším historickým mezníkem pro tělovýchovu a sport
v obci je rok 1967, kdy zaniká
důl Julius. Tělovýchova pozbývá svého hlavního mecenáše
a její funkcionáři se musí učit
pracovat v nových podmínkách. Tento fakt přispěl k rozhodnutí změnit název TJ Baník
na TJ Čechie.
Začíná se psát nová kapitola
zastáveckého sportu. Do tohoto
období vstupují již jen tři oddíly
a to kopaná, šachy a ZRTV.
Bořivoj Vinohradský,
předseda TJ Čechie Zastávka
Pokračování v příštím čísle

Rok 1959, výstavba kabin v areálu
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SPOLKOVÉ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY

ZASTÁVEČTÍ HASIČI HODNOTÍ
UPLYNULÝ ROK 2006
Vážení spoluobčané, dovolte mi v krátkosti zhodnotit činnost
hasičského sboru Zastávka v roce 2006.

Jak jistě všichni víte, naše organizace je složena ze dvou organizačních složek: ze „Sboru
dobrovolných hasičů“, což je
občanské sdružení osob působících na úseku požární ochrany a „Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce“, která
je ze zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně ve znění
pozdějších předpisů, zřízena
obcí Zastávka.
Občanské sdružení osob –
Sbor dobrovolných hasičů, je

18 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

registrován jako jedna z organizačních složek Moravské hasičské jednoty. Ke dni
31. 12. 2006 naše organizace
čítá celkem 54 členů a dva oddíly mladých hasičů, které navštěvuje celkem 18 dětí. V minulém roce jsme uspořádali
„Tradiční hasičský ples“, který
se konal 20. ledna 2006 v sále
Dělnického domu Zastávka,
dále se členové podíleli na většině pořádání hasičských soutěží v rámci hasebního obvodu

„Rosicko“. Mezi tyto soutěže
patří obvodní kolo v požárním
sportu Rosice, okresní kolo
Brno-venkov, zajišťovali jsme
technické zabezpečení mistrovství ČR mezi Moravskou
hasičskou jednotou a Českou
hasičskou jednotou, které se
konalo na stadionu Vojenské
akademie v Brně-Pisárkách.
Naši členové také soutěžili
v kategoriích muži, ženy a mládež. V kategorii muži a ženy
se nám podařilo probojovat se

až do okresního kola, kde nám
bohužel štěstí nepřálo a další
postup se vytratil v nedohlednu. O to více nás těšilo první
místo žen, které si je vybojovaly na soutěži v požárním sportu
v Říčanech.
Náš oddíl mladých hasičů se
zúčastnil obvodního kola soutěže v požárním sportu, které
se konalo v Újezdě u Rosic,
a odtud postoupil na okresní kolo do Březiny u Tišnova.
Bohužel zde se našim dětem
nedařilo, a proto nepostoupily do krajského kola. I tak pro
ně ale neskončil soutěžní rok
a děti se účastnily soutěží, které se v našem regionu pořádají
jako regionální, bez nutnosti
postupu. Mezi tyto soutěže patří hlavně soutěže v požárním

sportu, které jsou zařazeny do
ligy mládeže na okrese Brno-venkov. V těchto soutěžích
naši mladí hasiči dosahovali

průměrných výsledků. Jednou
z nich je také soutěž pořádaná naší organizací – soutěž
v požárním sportu v kategorii
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mladí hasiči „O pohár starosty
obce Zastávka“, která se konala 3. června 2006 na sportovním stadionu TJ Čechie.
Dále se děti již pravidelně
účastní soutěže „Požárnické
všestrannosti“, která se konala
ve Zbýšově, a naše družstvo se
umístilo na předních místech
v hodnocení družstev Moravské hasičské jednoty. Za dobrou reprezentaci jak sboru, tak
i obce Zastávka byl pro mladé
hasiče uspořádán letní tábor,
který se konal v areálu školicího střediska Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v Tišnově. Tento
tábor byl uspořádán společně
s hasiči z Přísnotic a zúčastnilo
se ho celkem 22 dětí pod vede20 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

ním čtyř vedoucích a dvou instruktorů.
Že se naši členové nevěnují
pouze činnostem na poli hasičském, ale že chtějí přispět
i do života obce, jistě dokazuje i to, jak se podíleli na stavbě dětského hřiště v lokalitě
Havířská, kde za pár týdnů
vyrostlo krásné dětské hřiště,
které navštěvují jak děti z širokého okolí, tak i z místní
mateřské školy, která působí v blízkosti. Také jsme byli
nápomocni při pořádání Dne
dětí a při oslavách 150 let železnice z Brna do Zastávky,
kdy jsme na obou uvedených
akcích zajišťovali provoz skákací trampolíny a ostatních
her pro děti.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Zastávka
měla ke dni 31. 12. 2006 celkem 19 členů a disponuje následující technikou: CAS 25
K T 815 – cisternová automobilová stříkačka na podvozku
Tatra 815, DA 12 A 31 – dopravní automobil na podvozku
Avie 31, VEA 1 Škoda Felicia,
T 138 VN – vojenský valník na
povozku T 138 VN a osobní
automobil Škoda Forman. Nelze ale opomenout nový automobil DA 16/L – 1 na podvozku Iveco Daily, který nahradil
původní Avii. Další informace
týkající se nového vozidla se
dočtete v samostatném článku, který si jistě vozidlo zaslouží.

Jednotka již v předešlém
roce pracovala v režimu stálé pohotovosti, tedy v režimu,
kdy jedno družstvo o zmenšeném početním stavu zajišťuje výjezd do 5 minut od vyhlášení požárního poplachu.
Vzhledem k tomu, že spolupráce s profesionálními hasiči
ze stanice Rosice je na velice
dobré úrovni a využívání naší
jednotky se v posledních letech
podstatně zvedlo (což dokazuje počet asi 50 výjezdů ročně),
rozhodla se většina členů jednotky, že bude o víkendech držet služby přímo na hasičské
zbrojnici s pravidelným ohlášením na Krajském operačním a informačním středisku
Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, aby
i v případech manšího rázu,
kdy je zapotřebí i naše jednotka, nemusela být celá obec
v noci rušena houkáním sirény
při vyhlášení požárního poplachu.
Že toto rozhodnutí má smysl, se potvrdilo již v prvním měsíci roku, kdy jednotka zasahovala u sedmi případů.
Vzhledem k různorodosti zásahů, a tím i k mnoha novým
situacím, s nimiž se členové
jednotky při zásazích setkávali,
bylo třeba zahájit intenzivnější
školení jednotky tak, abychom
byli schopni se s takovými situacemi při zásahu vypořádat.
Z tohoto důvodu bylo prováděno pravidelné školení jednotky,
které se koná vždy každý pátek
na hasičské zbrojnici. V lednu
nás také čekaly jako každý rok
technické prohlídky vozidel.
Příprava na tyto prohlídky tr-

vala asi týden, kdy se na ní podíleli jak všichni řidiči – strojníci, tak i samotní členové.
Technické prohlídky se konaly
19. ledna 2006 a byly ukončeny se stejným závěrem u všech
vozidel – bez závad.
Je třeba také zmínit, že loňský leden patřil k jedněm z měsíců, které se mohly chlubit
bohatou sněhovou nadílkou.
I toto členové jednotky zaznamenali a aktivně pomáhali
obecním zaměstnancům s jejím odklízením, a to hlavně
díky systému víkendových pohotovostních služeb. V březnu velitelé družstva a strojníci
absolvovali cyklickou odbornou přípravu na stanici HZS
v Rosicích, aby mohli v těchto
odbornostech pracovat i v následujícím roce.
V sobotu 17. června 2006
absolvovali členové jednotky – přesněji nositelé dýchací

techniky – výcvik v polygonu
Odborného učiliště požární
ochrany v Brně-Líšni. Od konce června byli členové jednotky
nápomocni při kropení travnatého hřiště fotbalového stadionu, kde v tu dobu probíhalo
budování nového závlahového
systému a vzhledem k vysokým
teplotám vzduchu hrozilo vyschnutí trávníku. Jiný způsob,
jak kropit hřiště než hasičskou
cisternou, neexistoval. Jen pro
zajímavost, tato pomoc trvala asi jeden měsíc a spočívala
v tom, že každý podvečer hasiči naváželi na hřiště vodu a za
pomocí dvou proudů C prováděli kropení travnaté plochy
metr po metru.
V měsíci září se nám také
rozrostl počet strojníků, kdy
tři členové jednotky absolvovali kurz strojníků ve školícím
středisku HZS Jihomoravského kraje v Tišnově. Svoji
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odbornou přípravu a znalosti si většina členů odzkoušela
při dvanáctihodinové stáži na
CPS HZS Lidická v Brně, kde
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se mimo jiné zdokonalovali jak
v teoretických znalostech, tak
i v praxi při zásazích, které se
službou této stanice absolvo-

vali. V říjnu nastoupilo pět členů do kurzu pro obsluhu motorových pil, který probíhal až
do 20. prosince 2006 na stanici
HZS v Rosicích, kde tito členové absolvovali teoretickou
i praktickou výuku.
Tento článek o činnosti organizace je však pouze okrajové
nastínění činnosti celého společenství lidí, kteří provádějí
práci u hasičů. Není zde zmíněna každá akce či práce, která se
na hasičce provádí počínaje od
úklidu prostor hasičské zbrojnice, úklidu vozidel a údržby
výstroje, výzbroje a vybavení,
až po opravy techniky a mnohé
další.
Není zde psáno o množství
činností spojených s prací pro
obec, není zde podrobně rozve-

deno, co vlastně zastávečtí hasiči dělají každý den, který stráví
na hasičské zbrojnici. Ono to
ani možná nejde specifikovat,
anebo možná jde, ale jistě by nikoho z Vás nezajímalo to, kolik
hodin se stráví při vypisování
strážní knihy jednotky, při vypočítávání spotřeby pohonných
hmot, při kontrolách zařízení
a vybavení, při kondičních jízdách a mnoho dalšího. Všechna tato práce a hlavně doba
pro zajištění chodu organizace
a jednotky se ale přece jenom
zkráceně, pro Vaši představu dá
vyjádřit čísly a já se o to tímto
pokusím:
• Členové se scházejí pravidelně
každé pondělí, což v minulém
roce bylo celkem 52 pondělků. Průměrně schůze (až na
malé výjimky) trvá asi hodinu, takže na schůzích jsme
strávili celkem 52 hodin.
• Pravidelně každý měsíc, někdy i dvakrát do měsíce, jsme
sbírali železný šrot, kdy jsme
sesbírali celkem 33 400 kg
této suroviny a strávili jsme
při tom celkem 38 hodin.
• Údržba techniky, vybavení
a prostor hasičské zbrojnice
se provádí hlavně každý pátek, kdy jsme při této činnosti
strávili celkem 104 hodin.
• Služby sloužené o víkendech
v roce 2006 představovali
52 sobot a 53 nedělí, což celkem představuje 1520 hodin.
• Školení a odborná příprava
jednotky je prováděna zpra-

vidla v pátek večer a o víkendech a zde jsme strávili celkem 70 hodin.

všichni uznáte, velký kus odvedené práce, jak se říká zadarmo a dobrovolně.

• Jednotka zasahovala u 33
technických pomocí, 18 požárů, 3 dopravních nehodách, 4 námětových cvičení,
celkem tedy u 58 případů, kde
strávila 82 hodin.

• Technika při činnostech organizace a zásahové jednotky
najezdila více jak 9500 km.

I když zde doopravdy nezazněla veškerá činnost, přesto
lze z tohoto článku vyčíst, že
hasiči v Zastávce fungují jak
při společenských akcích a v zapojení do života celé obce, tak
i na úseku prevence a represe
požární ochrany. A za to patří
velký dík všem, kteří se na této
činnosti podílejí nebo ji podporují. A proto bych chtěl poděkovat všem členům za odvedenou
práci, zastupitelům obce a vedení obce za podporu, kterou
nám projevují, a nám, zastáveckým hasičům, bych chtěl popřát, aby se nám i nadále dařilo
hájit dobré jméno organizace,
které nám tady naši předchůdci
zanechali.

• Když to všechno sečtu a podtrhnu, tak zpravidla 19 lidí
strávilo za rok 2006 celkem
4348 hodin, což je jak jistě

Zdeněk Milan,
velitel J SDH Zastávka

V ostatních činnostech, které
nelze jednoznačně specifikovat,
jsme se dopočítali:
• Při činnosti pro obec celkem
strávených 1235 hodin.
• Při činnosti pro sbor celkem
strávených 1247 hodin.
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NOVÉ HASIČSKÉ VOZIDLO
V lednu roku 2006 rozhodlo Ministerstvo vnitra ČR, že
není zdaleka naplněn dotační program na „Reprodukci
a obnovu požární techniky jednotek SDH obcí“. Proto
povolí ještě zařazení urychlených žádostí o tuto dotaci.
Obec Zastávka na popud naší organizace požádala
o dotaci jak z rozpočtu právě Ministerstva vnitra ČR,
tak i z rozpočtu Jihomoravského kraje na nákup nového
dopravního automobilu.

I když jsme v to nedoufali,
podařilo se nám získat dotace hned obě a v celkovém objemu 1 600 000 Kč. I když to
vypadá jako vysoká částka,
na nákup nového auta to nestačilo, a proto obec musela
dofinancovat tuto investici
z vlastního rozpočtu finančními prostředky do konečné výše
2 160 000 Kč. Samozřejmě, že
tímto vše jen začalo. Finance
sice byly schválené, ale bylo
nutné zajistit schválení nákupu vozidla ze strany GŘ HZS
ČR v takovém provedení, jaké
by vyhovovalo podmínkám
a potřebám jednotky.
Po zdárném schválení takzvané technické specifikace, bylo
nutné vyhlásit nabídkové řízení
a zajistit dodavatele vozidla. Ze
všech přihlášených dodavatelů
byl vybrán Petr Grégr – požární technika. Následovalo nové
kolo práce: návrhy techniky,
jak a co bychom si představovali my, co je realizovatelné ze
strany dodavatele. Výsledkem
dlouhých jednání bylo vozidlo, které mělo splnit naše
představy a požadavky. Byla
tedy sepsána kupní smlouva,
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podvozek jsme si sami odvezli
do polské firmy Szczesniak, kde
se vozidlo mělo vyrábět. Zde
jsme byly seznámeni s tím, jak
se takové auto vyrábí, měli jsme
možnost se k výrobě a provedení naposledy vyjádřit. Tohle vše
v období asi do půlky září.
Od té doby nám nezbývalo než jen čekat a čekat na den
dnes již známý – 8. prosinec
2006. Na den, kdy jsme převzali nový dopravní automobil a přivezli ho domů. Zde
jsme teprve viděli, co z našich
dlouhých jednání, návrhů,
bojů s konstruktéry a ústupků
vzniklo. A výsledek?
Výsledek se dá popsat dvěma způsoby. Jeden je skrytý
pod označením vozidla Dopravní automobil DA 16/L-1
na podvozku Iveco Daily. Ten
druhý je vozidlo, jaké
jsme si

představovali, tedy dopravní
automobil na podvozku Iveco
Daily, s přeplňovaným motorem o výkonu 160 koňských sil,
s kabinou pro řidiče a šest členů
osádky, vybavené moderním
čerpadlem Ziegler s výkonem
1600 litrů za minutu, moderním vybavením, které vyžaduje
vyhláška MV č. 49/2003 Sb.,
čtyřmi dýchacími přístroji Dräger PA 90, šestimetrovým osvětlovacím stožárem na
pneumatický pohon, elektrocentrálou a mnohým dalším
moderním vybavením.
Zkrátka je to vozidlo, které si
zastávečtí hasiči přáli, a i když
celé nevymysleli, tak z větší části upravili dle svých vlastních
potřeb. Toto vozidlo nahradilo
stávající dopravní automobil
DA 12 A 31 a my všichni věříme, že bude dlouho a dobře
sloužit nejen nám, ale především těm, kterým v něm budeme jezdit pomáhat při
zásazích.
Zdeněk Milan,
velitel J SDH
Zastávka

ŠKOLSTVÍ

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zápis do první třídy se uskutečnil ve dnech 5. a 6. 2. 2007. Pro
děti jsme připravili čtyři stanoviště s tematickým zaměřením.

Kominík
Pro děti byly připraveny
kostky, barvy, geometrické tvary a také nůžky. Úkolem bylo
postavit komín z kostek, určit
tvary a barvy a také vystřihnout
z papíru domeček.

Prodavač
Zde si děti nejprve „nakoupily“ ovoce, zeleninu a pečivo
(model). Následně se s nákupem počítalo, porovnávalo,
přiřazovalo k číslům vyjádřeným tečkami.

Učitel
Připraveny byly karty na prostorovou orientaci, karty na
určování slabik, karta na čtení
obrázků. Děti zde četly, určovaly pravou levou stranu na obrázku, vytleskávaly slabiky.

Malíř
Zde byl nachystán kvíz pro
děti. Otázky z šesti tematických
okruhů děti velmi zaujaly. Kromě toho děti kreslily maminku
nebo jinou postavu.

Zápisu se zúčastnilo 26 dětí,
z toho tři z Babic. Dvě děti nenastoupí v novém školním roce
z důvodu stěhování. Rodiče
dvou dětí žádali odklad školní
docházky. Celkem do první třídy nastoupí 22 žáků.
Mimo to byla rodičům nabídnuta už v minulém roce se
osvědčující edukativně-stimulační skupina, kterou by pro své
dítě chtělo využít 12 rodičů.
Učitelky prvního stupně
základní školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA BABICE
Od 1. září 2006 je
Mateřská škola Babice
součástí Základní
školy a Mateřské školy
T. G. Masaryka Zastávka.

Mateřskou školu v Babicích
navštěvuje 25 dětí, z toho je
21 děvčat. O děti se starají dvě
učitelky a paní školnice. Budova mateřské školy se nachází
v sousedství lesa a děti mohou
využívat hernu, jídelnu, ložnici
a tělocvičnu, která slouží i pro
pořádání kulturních akcí, jichž
se zúčastňují i děti z okolních
školek, včetně mateřských škol
ze Zastávky. Vedle vystoupení
v mateřské škole navštěvujeme s dětmi pravidelně divadlo
Radost, Divadlo Bolka Polívky
a divadelní představení v okolních obcích. Děti mají možnost
navštěvovat plavecký výcvik,
který v letošním roce budeme
absolvovat právě se zastáveckými dětmi.
Protože je mateřská škola
v Babicích jediným školským
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zařízením v obci, pořádá i řadu
akcí pro rodiče a ostatní občany. Velice oblíbené je posezení
s rodiči při různých příležitostech (pod vánočním stromkem,
ke Dni matek, …), při kterém
děti svým vystoupením rodičům dokáží, co všechno se ve
školce naučily. Svoje umění děti
předvádí rovněž klubu seniorů,
který je také pravidelně v mateřské škole navštěvuje.
Pro děti a rodiče jsou pořádány rovněž soutěže (Veselá jablíčka, Kouzelný zvoneček, …)
do kterých se se svými výrobky

zapojují celé rodiny, a společně
se pak koná vyhodnocení a příjemné setkání. Velice oblíbenou
a známou je i Vánoční výstava perníků, adventních věnců,
květin a knih, kterou již několik
let pořádá školka v předmikulášském týdnu.
Věříme, že babická mateřská
školka se stane platnou součástí
Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka a že
bude přispívat k jejímu dobrému jménu.
Anežka Pospíšilová,
vedoucí učitelka

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘSKÁ
Letošní školní rok jsme
tradičně zahájili sportovní
olympiádou v lehké atletice
ve spolupráci s Domem dětí
a mládeže Zastávka. Děti si
na školní zahradě zasoutěžily v běhu, skoku a hodu do
dálky. Sportovní soutěž děti
bavila, komu se nejvíc dařilo,
postoupil do finále, které proběhlo 7. 10. 2006 ve sportovní
hale ve škole.
Od září do listopadu děti absolvovaly společně se základní
školou plavecký výcvik v Nové
Vsi. Přes počáteční strach si
děti na vodu rychle zvykly
a nakonec se jim ani nechtělo
domů.
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Zúčastnili jsme se také několika divadelních představení (v MŠ U Školy – Krteček a jeho kamarádi, Vánoční
pohádky v Dělnickém domě,
v MŠ Babice – Cirkus bude)
a navštívili jsme muzikálek
O Růžence v KC Ivančice.
Největší těšení nás však čekalo jako každý rok v adventním čase před Vánocemi. Na
mikulášskou nadílku se děti
netrpělivě připravovaly, trénovaly básničky a písničky,
až je některé v tu správnou
chvilku ze samých rozpaků zapomněly. Všechno dobře dopadlo, balíček se sladkostmi
dostaly všechny děti, slzičky
neproběhly a nakonec se s Mikulášem a čertem dokonce
skamarádily.
Před vánočními svátky děti
zdobily školku, vyráběly vánoční přáníčka, kreslily dopisy pro Ježíška. V základní
umělecké škole si byly po-

slechnout vánoční písně a koledy v podání svých starších
kamarádů. Také jsme navštívili vánoční výstavu v MŠ Babice, kam jsme se vydali pěšky
lesem přes Ferdinandskou.
Dětem se výstava moc líbila,
prohlédly si vánoční stromeček, poslechly koledy a zakoupily drobné dárečky, které pak

celou cestu zpátky vzorně opatrovaly v kapsičce. Největší
překvapení na děti čekalo při
vánoční besídce pod stromečkem. Podle dárečků to vypadalo, že děti z naší školky byly
určitě ze všech nejhodnější.
Jana Švejdová,
vedoucí učitelka

MATEŘSKÁ ŠKOLA U ŠKOLY
Pro školní rok 2006–2007 bylo v naší mateřské škole
evidováno 40 dětí ve věku od tří do sedmi let.

Musíme přiznat, že jsme ze
začátku školního roku měli
mírné obavy, protože 16 dětí
z tohoto počtu bylo tříletých.
Adaptace těchto dětí bývá obtížnější, vyžadují více individuálního přístupu, péče i pomoci.
Naše obavy se naštěstí ukázaly
být liché. Děti měly z domova
osvojené základy sebeobsluhy, kamarádi i nové prostředí
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je zaujalo, takže mnoho pláče
a těžkého loučení s maminkou
nepřišlo.
V září se děti ještě nestačily rozkoukat a už závodily na
olympiádě v lehké atletice, skákaly do dálky, házely míčem,
běhaly na čas. Neuběhlo ani
pár dní a mohly si zblízka prohlédnout dravce, se kterými by
se v rychlosti měřit nemohly.

Zkoušely tedy alespoň jejich
bystrý zrak a postřeh ptáků ne
zrovna vhodným způsobem.
Ale kamínky na zemi byly tak
lákavé …
Začátek roku byl věnován
sportu, v říjnu jsme se vydali
za kulturou, či kultura k nám.
V mateřské škole jsme přivítali Krtečka a jeho kamarády, do
Ivančic jsme jeli za Šípkovou
Růženkou, která byla trošku
jiná, než jak ji známe, ale o to
veselejší a zajímavější. Koncem listopadu jsme ještě vidě-

li v Dělnickém domě pohádku
Čert a Káča, která nás pomalu naladila na blížící se mikulášskou nadílku. Abychom si
vzájemně dodali odvahu, uspořádali jsme si ve třídách výtvarnou soutěž o nejlegračnějšího
čerta a pak už jsme byli připraveni na příchod toho opravdového. Když jsme si odbyli to
napětí z návštěvy Mikuláše,
anděla a téměř celého pekla,
mohli jsme se v klidu chystat
na Ježíška. Děti pekly a zdobily
perníky ve školce i doma s maminkami. Pak jsme z nich připravili malou výstavku, některými jsme ozdobili stromeček
a prostory školky.
Celou tu předvánoční náladu nám nakonec pokazila epidemie neštovic a angín. Vánoční nadílka proběhla s hrstkou
těch nejodolnějších dětí, rodiče
o vánoční besídku přišli.
Po novém roce se nás sešlo
o něco víc, byli jsme pozváni na
divadlo Cirkus bude do Mateřské školy v Babicích, pak nás
ale začaly udolávat zase chřipkové viry. Doufejme, že druhé
pololetí odnese viry a nákazy
a přinese další zajímavé zážitky, činnosti a překvapení.
Jitka Bohuslavová,
vedoucí učitelka
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ZASTÁVKA
Po delší odmlce bychom vás rádi informovali o dění na Domě dětí …
V sobotu 13. ledna 2007 se
sál Dělnického domu proměnil
v rej masek. Konal se zde již tradiční Maškarní karneval. Tentokrát za námi přijely brněnské
Písničkové tetiny.
Předvedly bohatý program
plný nápadů, soutěží a písniček. Děti měly možnost zahrát
si jako kapela na hudební nástroje, zblízka omrknout žon-

glování a ještě se naučit kroky
zajímavých tanců. Pozadu nezůstala ani tombola plná překrásných cen.
Paní Vyhnalíková upekla sladká překvapení v podobě dortů. Letošní karneval se
opravdu vydařil i zásluhou pana
Blažejovského, který připravil
sál. Už dnes se těšíme na příští
karnevalové setkání.

Ve druhém pololetí jsou k dispozici volná místa v zájmových
útvarech Sluníčko, Zdravotní
cvičení dětí a maminek a také
Klub ochránců přirody.
Od měsíce února jsou v provozu webové stránky domu
dětí, kde najdete více informací
o naší činnosti:
www.ddmzastavka.cz

Volnočasové aktivity v DDM
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SUNNY DANCE 2007 – taneční soutěž amatérských skupin
Velikonoční výstava
Aprílový běh

22. 4.

Miss aerobik Zastávky a okolí 2007

26. 4.

Čarodějný rej

19. 5.

Sportovní hrátky

26. 5.

Sportovní opoledne

16. 6.

Neckyáda

9.–13. 7.

a

Konkurz pro účast ve finále Miss aerobik Zastávky a okolí 2007

Příměstský tábor, cena 395 Kč

12.–19. 8.

Letní tábor se zaměřením na tanec a výtvarnou činnost

27.–31. 8.

Příměstský tábor, cena 415 Kč

Více informací na tel. čísle 546 429 035, www.ddmzastavka.cz a našich nástěnkách.
Pracovníci DDM Zastávka
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