Z A S TÁV K A
ZPRAVODAJ
Březen–květen
2/2007

TS Mighty Shake Zastávka

Tým hasičů ze Zastávky

OBSAH
3 Slovo redakce
4 Usnesení z jednání ZO
5 Separace – třídění a likvidace
odpadů
11 Pravidla pro pohyb psů
12 Co a kde lze pálit
12 Vodovodní přípojky
17 Zastávecká knihovna
20 Rodinná politika
21 Máte studnu?
22 Informace o TKR
22 Harmonogram akcí 2007
24 Výbory ZO se představují
26 TJ Čechie Zastávka
1907–2007 (2. díl)
30 Kalendář kulturních akcí 2007
31 Hasiči informují

SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři ZZ,
máte-li pocit, že vydání druhého čísla Zastáveckého
zpravodaje pro rok 2007 má „zpoždění“, není tomu
tak. Redakce se rozhodla oproti ročníkům minulým
posunout uzávěrku a vytvořit zcela jarní číslo (březen–
květen). Zpravodaj, který právě máte v rukou, je tedy
bohatší a určitě objemnější. A co se v něm můžete
dočíst tentokrát?
Pokračujeme seriálem z historie sportovního
klubu TJ Čechie Zastávka, připojujeme i kalendář
společensko-kulturních a sportovních akcí v obci
Zastávka plánovaných pro rok 2007. Obsáhle je
prezentováno téma budování a provoz vodovodních
přípojek či kanalizace. Zprávy z dění svých organizací
podávají nejen zastávečtí hasiči nebo zahrádkáři, ale
i základní umělecká škola, základní škola, dům dětí
a mládeže a další. Věříme, že vás zaujmou i fotografie
dokumentující jednotlivé akce, např. přehlídku
loveckých trofejí atd.
Protože další číslo ZZ si přečtete až na konci
prázdnin, přejeme všem čtenářům jejich příjemné
a pohodlné prožití.
Redakce
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OBEC INFORMUJE

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA ZE DNE 28. 2. 2007
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. přidělení bytu panu Arnoštu Oláhovi v č. p. 9 na Staré
osadě a uzavření nájemní
smlouvy na dobu určitou
do 31. 12. 2007
2. přijetí částky 40 000 Kč od
firmy IKVA Ivančice na
opravu lávky přes nádraží
a ukončení reklamačních
nároků obce vůči firmě
IKVA Ivančice
3. plán práce kontrolního výboru na první pololetí roku
2007
4. rozpočtové opatření č. 2/
2007
5. rozpočtový výhled obce Zastávka (viz příloha) do roku
2010
6. jednání s Jihomoravským
krajem o převodu zřizovatelských práv k Domu dětí
a mládeže Zastávka z Jihomoravského kraje na obec
Zastávka k 1. 1. 2008
7. strategii rozvoje obce Zastávka na roky 2007–2013

8. udělení Pamětní medaile
obce Zastávka panu Karlu
Žaludovi za dlouholetou
práci v Zastupitelstvu obce
Zastávka a za jeho přínos
k rozvoji spolkového života
obce Zastávka
9. výši neinvestičního příspěvku za žáka Základní školy a Mateřské školy
T. G. Masaryka Zastávka
za rok 2006
10. řádnou inventarizaci majetku obce za rok 2006
11. účelový fond obce Zastávka
12. bezplatný pronájem sálu
Dělnického domu pro
DDM Rosice na pořádání
akce Paragraf 11/55
13. uzavření nájemní smlouvy
s firmou Hulman Pohořelice, pozemek p. č. 1030 cca
400 m2 na dobu určitou do
31. 12. 2007
14. uzavření nájemní smlouvy
s Českými drahami na pozemek p. č. 768/1 o výměře 282m2 za cenu 8 800 Kč
ročně
15. s bezplatným využitím pro-

stranství ve středu obce Deníku Rovnost ke kulturně-propagační akci.

Zastupitelstvo obce
neschvaluje:
1. přidělení bytu v č. p. 76
paní Olze Oláhové.

Zastupitelstvo bere
na vědomí:
1. zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě za
rok 2006.

Zastupitelstvo bere
na vědomí:
1. starostovi obce vést jednání
s Jihomoravským krajem
o převodu zřizovatelských
práv k Domu dětí a mládeže Zastávka
1. starostovi obce dopracovat
Strategii rozvoje obce Zastávka na roky 2007–2013
a předložit ji znovu zastupitelstvu.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA ZE DNE 28. 3. 2007
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. pátého člena kontrolního
výboru – paní Jaroslavu
Tribulovou
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2. rozpočtové opatření č. 3/
2007
3. výroční zprávu o hospodaření Základní školy a Mateřské školy T. G.
Masaryka Zastávka, okres

Brno-venkov za rok 2006
4. převod kladného hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy
T. G. Masaryka Zastávka,
okres Brno-venkov ve výši

9 000 Kč do rezervního
fondu a 1 000 Kč do fondu
odměn
5. bezplatný pronájem velkého sálu Dělnického domu
Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, oblastní
organizace Brno-venkov,
Zastávka na pořádání členské schůze
6. záměr prodeje části parcely
č. 1129
7. podání žádosti o dotaci na
MMR – výstavba technické
infrastruktury
8. podání žádosti o dotaci na
MMR – POV 2007 – komunikační zóna
9. trvalý pobyt Davida Zounka na adrese Zastávka, Stará osada 10
10. bezplatný pronájem sálu
v Dělnickém domě Moravskému rybářskému svazu
na pořádání členské schůze
11. bezplatný pronájem sálu
v Dělnickém domě Mysliveckému sdružení Bažant

12.

13.

14.
15.

16.

na pořádání akce – Přehlídka trofejí ulovené zvěře za
myslivecký rok 2006–2007
ve dnech 4.–6. 5. 2007
revokaci usnesení ze dne
15. 11. 2006 ve věci uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě kupní s manžely
Teplými
prodej pozemku p. č. 288/
10 o velikosti 892 m2 manželům Teplým za smluvní
cenu 550 000 Kč, náklady
prodeje a uzavření kupní
smlouvy na prodej tohoto
pozemku
záměr prodeje parcely
č. 174/1
bezplatný pronájem areálu
hřiště TJ Čechie – Základní
organizaci KSČM Zastávka
na pořádání prvomájových
oslav
záměr prodeje parcel č.
1081/9 o výměře 29m2, p. č.
1081/13 o výměře 16m2
a p. č. 1085/8 o výměře
20 m2

17. převod výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši
129 675,32 Kč ve prospěch
bytového hospodářství.

Zastupitelstvo
neschvaluje:
1. pobyt pana K. Violy v bytě
u paní Polákové na adrese
Stará osada 9
2. zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu paní O. Oláhové
v č. p. 76
3. záměr prodeje par
cely
č. 163.

Zastupitelstvo bere
na vědomí:
1. zprávu o činnosti DDM za
rok 2006
2. zprávy o činnosti výborů
zastupitelstva a komisí starosty obce.

SEPARACE – TŘÍDĚNÍ A LIKVIDACE
ODPADŮ V OBCI
Odpad – co tento pojem vlastně znamená? Je to vlastně všechno,
co už my, lidé, nepotřebujeme. A pokud něco nepotřebujeme,
tak se toho snažíme zbavit. Většina z nás se odpadu zbavuje
prostřednictvím uložení odpadu do popelnic, které vyveze firma
zajišťující likvidaci komunálního odpadu v obci.

Pro naši obec tuto službu
zajišťuje firma AVE CZ – odpadové hospodářství, s.r.o. Je
však mnoho druhů odpadů,
které se do popelnic nedají uložit anebo se tam vůbec nehodí.

Jedná se především o objemný odpad, stavební suť a nebezpečný odpad. Tyto druhy
odpadu likvidujeme buď prostřednictvím najmutí vlastního kontejneru od nějaké firmy

a vyvezení na skládku k tomuto účelu určenou, anebo odpad
uložíme do sběrného střediska
odpadů (SSO), které je v současné době vybudováno na
ulici Havířská (vedle azylového střediska). Třetí variantou,
a také tou nejhorší, je likvidace
odpadu v zákoutích lesa, nebo
jiných méně navštěvovaných
míst, kde nás, jak se říká, nikdo nechytí. Těmto místům se
odborně říká černé skládky.
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S černými skládkami se můžete setkat například nad bytovkami na Červeném vrchu,
za garážemi na ulici Sportovní (pod zahradami Domu dětí
a mládeže Zastávka) a v mnoha jiných lokalitách naší obce.
Je zbytečné o nich psát, pokud se projdete po okraji naší
obce, tak jich jistě najdete dostatek. Otázkou zůstává několik „proč?“. Proč to lidé dělají? Proč si dělají nepořádek ve
svém okolí? Proč likvidují naši
krásnou okolní přírodu? Proč
tvoří místa, kde se jistě daří
různým parazitům jako myším, potkanům a podobně? Je
to vůbec nutné? Odpověď je
jednoduchá: není to nutné a je
to zbytečné.
V případech, kdy se jedná
o malé množství odpadu, který se však do popelnice nevejde, nebo není možné ho tam
uložit vzhledem k jeho skladbě, má možnost každý občan,
který má řádně uhrazen poplatek za odpad na příslušný
rok, uložit odpad ve sběrném
středisku odpadů na ulici Havířská. K tomu, aby zde mohl
být odpad uložen, potřebuje
občan pouze mít u sebe občanský průkaz, dle kterého obsluha SSO provede kontrolu, zda
má občan trvalé bydliště na
území obce a zda má uhrazen
poplatek za odpad.
Pokud tomu tak je, není
žádný problém zde tento odpad uložit do připravených
kontejnerů, které jsou následně vyváženy dle potřeby buď
do spalovny, anebo na skládku odpadů. Cena za uložení
odpadu je již započítána v ce6 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

ně poplatku za občana, kterou
každý řádný občan uhradil na
obecním úřadě do 30. dubna,
a proto již ve SSO nic neplatí. Je nutné však upozornit, že
tato služba je provozována pro
ukládání malého množství odpadu z domácností, a proto
není možné využívat SSO pro
ukládání stavební suti například při rekonstrukci rodinného domu, případně jiné stavby. Základním měřítkem pro
množství uloženého odpadu je
vozík za osobní automobil. Do
nedávna bylo možné do SSO
vyvést vlastně všechno, co jste
doma nepotřebovali. Bohužel
vzhledem k velkému nárůstu
množství odpadu bude likvidace odpadu od 1. června 2007
omezena. Omezení se bude týkat likvidace starého nábytku,
dřeva, větví, pařezů a ostatního
dřevěného odpadu. Likvidace tohoto druhu odpadu bude
takzvaně regulovaná. Není
v zájmu vedení obce zamezit
likvidaci takového odpadu, ale
je nutné jeho likvidaci prová-

dět systematicky, vzhledem ke
kapacitním možnostem SSO,
a to jak již toho stávajícího, tak
i nového sběrného střediska
odpadů.
Ano, správně jste přečetli
název nové sběrné středisko.
Obec Zastávka, vzhledem ke
snaze zefektivnit likvidaci odpadů, a to především s ohledem na okolní prostředí, se
rozhodla ukončit činnost sběrného střediska ve stávajících
prostorách dvora bývalé jídelny na ulici Havířská a přestěhovat toto středisko do spíše
okrajového místa, k bývalému
hřišti BIS. Tedy do prostor, kde
je výkupna kovového odpadu
na ulici Havířská, do lokality
u VKD. Zde bude od 1. června
2007 spuštěn provoz nového
SSO, ale již s jiným systémem.
Bude zde i nadále vybírán komunální a objemný odpad,
stavební suť, staré televizory,
pračky, autobaterie atd. kromě dřevěného odpadu, jako je
starý nábytek, zbytky stromů,
keřů a podobně. Tento odpad

bude vybírán cca dvakrát ročně, vždy s předcházející informací občanům.
Tento sběr bude probíhat
tak, že se stanoví takzvaná
„dřevěná sobota“, kdy bude
možné tento odpad do SSO dovést a uložit do předem připravených kontejnerů. Následně
bude tento odpad vyvezen do
spalovny. Jak již bylo uvedeno,
není možné vzhledem ke kapacitním možnostem SSO tento
odpad skladovat a likvidovat
dlouhodobě tak, jak tomu bylo
ve stávajícím SSO. Navíc již
není možné (vzhledem k častým stížnostem občanů z okolí

SSO) tento odpad pálit. Samozřejmě že ale není nutné, aby
ten, kdo třeba doma ostříhá
pár větví ze stromku, tyto větve likvidoval někde v lese nebo
na jiném místě. Drobný odpad
tohoto druhu bude vybírán ve
SSO i nadále. Regulace dřevěného odpadu se týká především nábytku, velkých keřů,
zbytků stromů a podobně.
Já osobně pevně věřím, že
nové SSO bude pro nás všechny
přínosem a nebude se zvyšovat
počet černých skládek tak, jak
se stalo po odvysílání relace na
informačním kanálu obce, že
odpadová firma, která vyváží

popelnice, nebude vyvážet pytle s jablky, listím a trávou. Tuto
komoditu sice i nadále nebude
možné likvidovat prostřednictvím popelnic, ale uložení ve
SSO je možné.
V případě, kdy si občané sekání trávy zajišťují sami (což
se například stává u bytových
domů) a kdy se nahromadí
větší množství posekané trávy, je možné využít odvozu
prostřednictvím pracovníků
obecního úřadu. Samozřejmě,
že i my chceme být nápomocni
při likvidaci tohoto bio odpadu
a zamezit vzniku hromad v lesích a na jiných různých okrajových částech obce. Nemůžeme sice zajišťovat likvidaci
odpadů z Vašich zahrádek a jiných prostor z kapacitních důvodů, ale pokud posekáte okolí
Vašeho domu a velké množství
posekané trávy je pro Vás problém odvézt do SSO, obraťte se
na obecní úřad. Pokud to bude
možné, což zatím vždy možné
bylo, budeme se snažit tento
odpad odvézt nákladním vozidlem, které využívá technická
četa obce.
Likvidace komunálního a objemného odpadu včetně stavební suti lze řešit prostřednictvím
sběrných nádob (popelnic)
u Vašeho bydliště, nebo je
možné jej likvidovat prostřednictvím SSO. Je však také třeba se zmínit o likvidaci plastů,
papíru a skla. Likvidace tohoto
odpadu, tzv. obnovitelných surovin, je v naší obci zajištěna
prostřednictvím kontejnerů,
které jsou systémově rozmístěny v různých částech obce. Na
každém tomto místě je vždy
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umístěn kontejner na plast, papír a sklo barevné nebo bílé.
Nejproblematičtější komoditou, která je zde sbírána, je
plast. Nejpodstatnějším problémem je to, že do tohoto kontejneru vlastně nepatří jakýkoliv
plast, ale pouze plastové láhve.
Tyto láhve je třeba před uložením do kontejneru sešlápnout
tak, aby zabraly v kontejneru
co nejméně místa a mohlo zde
být uloženo plastových lahví co
nejvíce. Toto se bohužel v některých případech nedodržuje,
a tak pár dní po vyprázdnění kontejnerů jsou kontejnery
opět plné. Většinou občané nosí
plastové láhve v igelitových taškách a do kontejneru je vyhodí
spolu s láhvemi, což je špatně.
8 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

Igelitové tašky do kontejnerů
na plast nepatří, a proto byly
v poslední době na místa, kde
jsou kontejnery, instalovány
odpadkové koše.
Tyto koše jsou určeny právě na igelitové tašky, ve kterých donesete odpad určený
do kontejnerů. Je jedno jaký
odpad v taškách donesete, zda
je to sklo, papír nebo plast.
Jen, prosím, odpad vysypte
do kontejneru a tašku vyhoďte do odpadkového koše. Toto
počínání je nutné vzhledem
k návratnosti ceny za tříděný
odpad. Pokud totiž sběrová firma objeví v kontejneru něco
jiného než tam patří, odveze
tuto komoditu na skládku a finanční prostředky za třídění

odpadu, které dostává obec za
roztřídění odpadu, nejsou vyplaceny.
Následkem toho dochází k daleko větším finančním
investicím do odpadové hospodářství ze strany obce. Bohužel, někdy se i stává, že lidé
si pletou kontejnery na plast
s odpadkovým košem a občas
se tam objeví i smetí z domu
nebo z různých provozoven.
To se děje nejvíce ve středu
obce, kde je kontejnerů nejvíce. V této otázce se obec chce
zapojit do přísnější kontroly
provozovatelů obchodů a firem na území obce prostřednictvím živnostenského úřadu,
který bude provádět kontrolu,
zda má každá firma řádně uza-

vřenou smlouvu na likvidaci odpadu nejen komunálního, ale i papíru a jiných obalů a zda ji
prokazatelně využívá tak, jak ukládá zákon.
Vzhledem k tomu, že třídění odpadu je jednou z priorit odpadového hospodářství obce,
rozhodlo zastupitelstvo obce o podpoře této činnosti prostřednictvím takzvaného třídění odpadu přímo z domu. Co to znamená? Občan, který
má zájem třídit plastové láhve, má možnost od
1. června 2007 si na obecním úřadě zdarma vyzvednout pět igelitových pytlů, které jsou určeny
pouze na plastové láhve. Počet je tedy stanoven,
jedna domácnost = pět igelitových pytlů.
Do těchto pytlů bude občan ukládat pošlapané plastové láhve tak, aby se jich tam vešlo co
nejvíce. Jakmile bude pytel plný, uloží ho k místu, kde má svoji popelnici s komunálním odpadem. Každých čtrnáct dní v pátek budou pracovníci technické čety obce provádět sběr těchto
pytlů, které následně odvezou do SSO, kde bude
zajištěno jejich další zpracování. Je třeba ale pamatovat na to, že v igelitových pytlích je možné
ukládat pouze plastové láhve, které budou sešlapány tak, aby se jich tam vešlo co nejvíce. Pytel nesmí obsahovat žádný jiný odpad. Musí být
řádně zavázán a připraven k odvezení. V případě, že pytel bude obsahovat nějaký jiný odpad,
než jsou plastové láhve, a nebude zavázán, pracovníci obce tento pytel neodvezou.
Smysl této služby není likvidace veškerého odpadu v obci, ale podpora třídění odpadů. Předpokládaným výsledkem je to, že občan
bude moci třídit, aniž by musel láhve nosit až ke

▼ inzerce

kontejnerů, které v některých případech má daleko od svého bydliště. Kontejnery nebudou tolik přeplňovány, na sběrných místech bude prováděna pravidelná kontrola tříděné komodity
a nebude docházet k jejímu znečišťování. Snad
se zvýší i finanční přínos za třídění odpadů do
obecního rozpočtu, který nám bude umožňovat
například rozšíření služeb odpadového hospodářství. V případě, že se tento způsob likvidace
odpadu osvědčí a bude fungovat, chtělo by zastupitelstvo obce i dále rozšiřovat třídění odpadů, například svozem starého papíru.
Já osobně si myslím, že obec Zastávka se odpadovému hospodářství věnuje dostatečně. Pokud se všichni budeme snažit k této problematice
přistupovat odpovědně, nebude nutné se zabývat
vznikem černých skládek, nepořádku v obci a ničení našeho krásného okolí. A proto Vás, občany
Zastávky, prosím: přispějte každý svým odpovědným jednáním k tomu, aby i naše děti měly krásnou přírodu kolem sebe uchovanou alespoň v takové podobě, jako je tomu dosud.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce Zastávka
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Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se
v poslední době na nás obracíte s dotazem, kdy a na
které ulici je prováděn sběr
komunálního odpadu, tedy

ULICE

kdy se vyvážejí nádoby na
odpad (pro naši obec zajišťuje firma AVE CZ – odpadové hospodářství, s.r.o.),
zveřejňujeme proto terminář svozu, který je rozčleněn podle ulic v naší obci.

DEN SVOZU

1. Máje...............................................Sudý týden – čtvrtek
Babická..............................................Sudý týden – čtvrtek
Bezručova.........................................Sudý týden – čtvrtek
Brusy.................................................Sudý týden – čtvrtek
Cukrovarská....................................Sudý týden – čtvrtek
Čapkova............................................Sudý týden – čtvrtek
Červený vrch....................................Sudý týden – středa
Domky..............................................Sudý týden – čtvrtek
Dvořákova........................................Sudý týden – čtvrtek
Havířská...........................................Lichý týden – středa
Hutní osada......................................Sudý týden – čtvrtek
Kloboučky........................................Sudý týden – čtvrtek
Komenského....................................Sudý týden – čtvrtek
Kopečky............................................Sudý týden – čtvrtek
Lipová................................................Sudý týden – čtvrtek
Mánesova..........................................Sudý týden – čtvrtek
Martinská osada..............................Lichý týden – středa
Nádražní...........................................Sudý týden – čtvrtek
Nerudova..........................................Sudý týden – čtvrtek
Nová osada – po hl. silnici.............Lichý týden – středa
Nová osada – hl. silnice..................Sudý týden – čtvrtek
Plantáže............................................Lichý týden – středa
Sportovní..........................................Sudý týden – čtvrtek
Stará osada.......................................Sudý týden – čtvrtek

Týdenní svoz (u vytypovaných bytových
domů) probíhá každou středu. Čtrnáctidenní
svoz probíhá v sudý týden ve čtvrtek.
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Služby občanům

Vážení občané, jak jistě všichni
víte, dosud nebylo možné využívat
k některým službám pro Vaši potřebu
vozidla obecního úřadu, respektive
vozidla, která používá naše technická četa. Protože je nám známo to, že
někdy člověk potřebuje dovézt nebo
odvézt malé množství materiálu, na
které by se objednávat velké nákladní
vozidlo nevyplatilo, rozhodlo zastupitelstvo obce o tom, že se bude snažit
v těchto případech občanům obce být
nápomocno a umožní některé z vozidel pronajmout k této činnosti. Nepochybně nejde o vidinu vybudování
obecní autodopravy nebo jiné spediční firmy. Jedná se o pomoc, která Vám
umožní si třeba zajistit dovoz jednoho kubíku písku bez toho, abyste platili dopravu za velký nákladní automobil. Tato služba samozřejmě bude
zpoplatněna, ale pouze za náklady,
které s příslušnou službou obec měla.
Tedy pokud si některý občan objedná třeba dovoz jednoho kubíku písku
z firmy Rusín z Tetčic, zaplatí cenu
písku a dopravu. Zrovna u této služby
se jedná o cenu cca 600 Kč celkem.
K těmto účelům budou využívány
tyto vozidla:
Fumo Multicar – nákl. automobil 1,5 t
Destacar – nákladní automobil 1,5 t
Kolový traktor – bagr – je možné využití čelního nakladače, zadního podkopu.
Je třeba ale také zmínit to, že služba
bude samozřejmě poskytnuta pouze
tehdy, pokud požadované vozidlo nebude využíváno v rámci údržby obce.
V případě zájmu, popřípadě pro zjištění podrobností, nás prosím kontaktujte na tel.: 546 429 048 nebo na mobilu 721 553 776.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

PRAVIDLA PRO VOLNÝ POHYB PSŮ
Na posledním jednání zastupitelstva obce se jeho členové
zabývali otázkou, zda a jak stanovit pravidla pro pohyb psů
na veřejných prostranstvích v obci. Důvodů je celá řada –
znečišťování veřejných prostranství, ohrožování bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu, ale především zabránění
napadení psem a tím ohrožení zdraví občanů.

Podstatou je pojem „veřejné
prostranství“. Zákaz volného
pohybu psů se musí vztahovat
„na některá veřejná prostranství v obci“. Příkaz či zákaz vyžaduje, aby prostranství bylo
ve vyhlášce určeno co možná
nejpřesněji, aby jeho lokalizace
byla dostatečně konkrétní a nevyvolávala žádné interpretační
pochybnosti.
Dodržet právní regule, respektovat judikaturu soudu
a stanovisko ministerstva vnitra je v podmínkách Zastávky
takřka nemožné. Malé katastrální území, velká zastavěnost
Ilustrační foto Jaroslav Macháček

a neexistence extravilánu znemožňují konkrétně určit místa
pro volný pohyb psů. Mnohé
z nás třeba napadne lesopark.
Vzhledem k tomu, že se jedná
o významný krajinný prvek,
měli bychom o něho více pečovat a udržovat ho. Ne každá
obec má to štěstí, že se v jejím
středu nachází kousek lesa.
Orgánům životního prostředí
bychom asi těžko vysvětlovali,
proč právě zde pobíhají psi. Jakékoliv další plochy, nacházející se vně zastavěné části obce
z kterékoliv její strany, jsou
součástí katastrálního území

jiné obce (Babice, Rosice, Příbram).
Každý chovatel, tedy ten, kdo
psa vlastní nebo drží, anebo je
pověřen se o něho starat, je povinen zajistit dodržování určitých
povinností stanovených mnoha
právními normami, zejména občanským zákoníkem, zákonem
o provozu na pozemních komunikacích, zákonem o veterinární péči, již zmíněným zákonem
na ochranu zvířat proti týrání,
zákonem o ochraně veřejného
zdraví a dalšími normami. Porušení právních povinností vede
k sankčním opatřením stanoveným zákonem o přestupcích
a trestním zákonem.
Smyslem vyhlášky nemůže
být tedy poskytnout občanům
souhrnný přehled jejich povinností. Je nutné využít jiné nástroje, osvětu a informovanost.
Každý chovatel psa ho musí
mít vždy pod kontrolou, nemůže ho nechat volně pobíhat kdekoliv, musí se zdržet všeho, čím
by nad míru přiměřenou ohrožoval jiné, zejména ublížením
na zdraví, nesmí nechat zvíře
vnikat na sousedící pozemek,
nesmí znečisťovat veřejné prostranství.
Povinností je celá řada, a to
nejen ve vztahu k chování psů.
Pokud máte psa, nebo si ho
hodláte pořídit, zvažte všechna
pro a proti, abyste nezpůsobili
problémy nejen sobě a ostatním
občanům, ale také psovi.
JUDr. Jaroslava Dvořáčková,
tajemnice
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CO A KDE LZE PÁLIT?
Obec může na základě zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, stanovit
podmínky spalování nebo
dokonce zákaz spalování suchých rostlinných materiálů.
V případě zákazu však musí
zabezpečit jiný způsob jejich
odstraňování, např. kompostováním. O tento případ
se v naší obci nejedná, protože
obec nezabezpečuje jiný způsob likvidace suchých rostlinných materiálů.
Obecně zákon stanoví, že
lze v otevřených ohništích, za-

hradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních
spalovat jen dřevo, dřevěné
uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž paliva nebo
materiály nesmí být kontaminovány chemickými látkami.
Podmínkou je, aby spalovaný
materiál byl suchý a rostlinného původu. Spalování jiného
materiálu lze postihovat podle
zvláštních zákonů, tedy například jako přestupek uložením
pokuty.
Obdobně lze sankcionovat
i spalování jiných než přípustných látek ve všech spalova-

cích zdrojích, tedy i v domácnostech. Lze použít pouze
paliva stanovená výrobcem
kotle a uvedená ve vyhlášce
o palivech. Typickým příkladem je například zákaz spalování dřevotřísky, plastových
materiálů a jiných odpadů
z domácnosti.
Stanovit jiné povinnosti,
které by překračovaly meze
stanovené zákonem, nelze.
Nelze tedy než občany informovat a apelovat na ně, aby
ve snaze ušetřit na spotřebě
plynu nebo elektrické energie
nepálili na zahradách i v domácnostech jiné materiály než
přípustné.
JUDr. Jaroslava Dvořáčková,
tajemnice

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON – VODOVODNÍ
PŘÍPOJKY
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že po
dle
nového stavebního zákona vodovodní a kanalizační přípojky nepodléhají kolaudačnímu řízení,
a tím není možné ze strany provozovatele jakkoliv ve stavebním
řízení regulovat tyto stavby, vydala Vodárenská akciová společnost a.s., která zajišťuje dodávku
pitné vody a odvod splaškových
vod v naší obci, podmínky, za
kterých bude možné se napojit
do vodovodních a kanalizačních
řadů v rámci obce Zastávka.
Žádám vás o podrobné prostudování těchto podmínek a především jejich plnění, čímž jistě
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předejdete mnoha problémům,
které by vám při nedodržení
podmínek provozovatele mohly
vzniknout.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce Zastávka

ČÁST I. – vodovodní
přípojky
Veškeré manipulace na vodovodní síti pro veřejnou potřebu,
provozované VAS, a.s. divizí Brno-venkov, může provádět pouze VAS, a.s., která je zodpovědná
za kvalitu dodávané pitné vody
a neměřené úniky vody z potru-

bí. Realizace vodovodní přípojky vyžaduje zásah do vodovodní
sítě s přímým dopadem na zásobování vodou.
Ze shora uvedených důvodů
se realizace vodovodní přípojky dotýká plnění provozních
povinností VAS, a.s., obsažených v provozní smlouvě uzavřené s majitelem infrastrukturního majetku, a proto si
VAS, a.s. divize Brno-venkov
vyhrazuje právo na stanovení
technických podmínek pro napojení nemovitostí na vodovod
pro veřejnou potřebu včetně
postupu, který musí být dodržen od převzetí podkladů po-

třebných pro napojení nemovitosti po uzavření SMLOUVY
O DODÁVCE VODY A ODKANALIZOVÁNÍ.
Zásah do vodovodní sítě pro
veřejnou potřebu bez vědomí
VAS, a.s. divize Brno-venkov lze
kvalifikovat jako ohrožení kvality vody ve vodovodním systému
a při naplnění skutkové podstaty až jako trestný čin obecného
ohrožení.
Podle § 32 a § 33 Zákona č.
274/2001 Sb. O vodovodech
a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů jsou za přestupky
fyzických osob a správní delikty
právnických osob a podnikajících fyzických osob považovány mj. např. práce prováděné
v ochranném pásmu vodovodu
bez souhlasu provozovatele, poškození vodovodu, neoprávněná
manipulace s vodovodem, odběr vody bez uzavřené smlouvy
a neprovádění řádného provozu
vodovodní přípojky. Pokuty, které lze za přestupky uložit, sahají
do výše až 100 tis.Kč

Na realizaci vodovodní
přípojky v zastavěném
území se vztahuje
následující legislativa
• zákon č.252/2004 Sb., k akt.
znění zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví
• zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 183/2006 Sb., stavební
zákon
Dále uvedené technické požadavky na navrhování a realizaci vodovodní přípojky tyto

legislativní předpisy zohledňují.
Bližší informace jsou zveřejněny na www.vodarenska.
cz/vasbv.

Technické požadavky
na vodovodní přípojku
1. Zásady pro navrhování
a provádění a opravy vodovodních přípojek stanoví ČSN
75 5411 (duben 2006).
2. Vodovodní přípojka se navrhuje a provádí ve spolupráci
s provozovatelem vodovodu
pro veřejnou potřebu.
3. V případě, že vodovod pro
veřejnou potřebu není jediným
zdrojem vnitřního vodovodu,
musí být přívod vody z vodovodní přípojky ukončen volným výtokem podle ČSN EN
1717. Vnitřní stájový vodovod
napojený na vodovodní přípojku musí být navržen podle ČSN
EN 1717 a ČSN 75 5490. Volný
výtok nebo jiná ochranná jednotka podle ČSN EN 1717 je
součástí vnitřního vodovodu.
4. Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m
od vnějšího líce stěny na obě strany. Ochranné pásmo nesmí být
zastavěné a musí být přístupné
pro případné opravy. Vzhledem
k povinnostem provozovatele
požadujeme, aby doporučený
rozsah pásma byl dodržen po vodoměr.
5. Vodovodní přípojka se dimenzuje podle ČSN 73 6655.
Při stanovování průtoků a jmenovité světlosti potrubí se
musí přihlédnout také k ČSN
73 0873. Celá vodovodní pří-

pojka po uzávěr před vodoměrem se má navrhovat o jedné
jmenovité světlosti.
6. Na potrubí vodovodu se
přípojky napojují pomocí navrtávacího pasu s uzávěrem a se
zemní teleskopickou soupravou
(do DN 150), napojení větších
dimenzí se řeší pomocí odbočky se šoupětem.
7. Vodovodní přípojka se
má navrhovat z jednoho druhu materiálu. Pro její realizaci
se přednostně používá vinutý vysokohustotní polyetylén
HDPE PE 100 SDR 17 PN 10,
eventuelně HDPE PE 802 SDR
11 PN 12,5, odpovídající rozměry a technickými parametry ČSN EN 12 201. V případě
křížení komunikace nebo obdobně namáhané plochy musí
být potrubí přípojky umístěno
v chráničce (korugované chráničky HDPE).
8. V souběhu s potrubím
je třeba (vedle potrubí anebo
na potrubí) uložit identifikační kovový vodič, např. měděný
izolovaný vodič CY o průřezu
4 mm2. U nevrtacího pasu musí
být vodič smyčkou vyveden cca
50 cm nad terén a následně volně uložen do poklopu uzávěru,
u vodoměrné soustavy vyveden
pod poklop vodoměrné šachty,
nebo ukončen u vodoměrné sestavy v domě.
9. Vodovodní přípojka se navrhuje tak, aby byla co nejkratší
a vedena pokud možno kolmo
na připojovaný objekt bez zbytečných lomů trasy.
10. Potrubí se navrhuje ve
sklonu min. 3 ‰ a má, pokud
možno, stoupat směrem k vnitřnímu vodovodu.
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 13

11. Při křížení se stokou nebo
jiným potrubím dopravujícím
zdraví škodlivé látky má být
přípojka uložena nad nimi. Nelze-li tento požadavek splnit,
musí se navrhnout na ochranu
technická opatření. Při souběhu a křížení vodovodní přípojky
s ostatními sítěmi technického
vybavení je třeba dodržet požadované vzdálenosti dle ČSN
73 6005 Prostorové uspořádání
technických sítí.
12. Vodovodní přípojka se
ukládá do nezámrzné hloubky.
Nezámrzná hloubka pro uložení potrubí se pohybuje od 1,5 m
(štěrkové a skalnaté zeminy) do
1,2 m (hlinité zeminy). Kamenné nebo betonové zpevnění povrchu se do krytí započítává polovinou své tloušťky. V případě,
že krytím potrubí nelze vyloučit
ohřátí vody v potrubí, lze dodržení této podmínky splnit odpovídajícím zateplením přípojky.
13. Prostup potrubí zdmi základů budov musí být zabezpečen tak, aby při stavbě nebo
opravě přípojky nebyla trvale
narušena izolace zdiva proti vlhkosti. Na přípojku se nesmí připojit uzemnění silnoproudých
el. zařízení.
14. Tlaková zkouška vodovodní přípojky se provádí
podle ČSN EN 805 nebo ČSN
75 5911.
15. Vodoměr je součástí vodoměrné sestavy ve složení: spojka,
kulový ventil, redukce, uklidňovací kus, vodoměr, uklidňovací
kus, redukce, kulový ventil s odvodněním, zpětná klapka.
16. Umístění vodoměrné soustavy na vodovodní přípojce se
navrhuje v následujícím pořadí:
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• u podsklepených nemovitostí, do max. vzdálenosti 10 m
od zásobovacího řádu, v suchém
a větraném suterénu nejdále
2,0 m od obvodového zdiva budovy. Vodoměr musí zůstat volně přístupný, umístěný v rozmezí 0,2–1,2 m nad podlahou
• nelze-li vodoměr osadit dle
předchozího, a při vzdálenosti nemovitosti od zásobovacího
řádu delší než 10 m, do venkovní vodoměrné šachty umístěné
mimo komunikaci, na neveřejném pozemku, je-li to technicky
možné. Min.vnitřní půdorysný
rozměr šachty 120 × 90 cm, výška 120 cm (mimo vstupního komínku výšky 20–30 cm). Min.
průměr kruhové šachty 120 cm,
výška 120 cm (mimo vstupního komínku 20–30 cm). Vstupní otvor (60 × 60 cm) musí být
vždy volně přístupný, zajištěný
poklopem stejného rozměru,
o max. váze 15 kg. Ve vodoměrné šachtě smí být umístěno pouze vodovodní potrubí, armatury
a vodoměr
• u staré zástavby a nepodsklepených čelních stran nemovitostí, do max. vzdálenosti 10 m od
zásobovacího řádu, do šachtičky
umístěné v podlaze průchodu
nebo chodby. požadovaný rozměr vnitřní šachty 60 × 90 cm,
hloubka 60 cm. Vstupní otvor
(60 × 60 cm) musí být vždy volně
přístupný, zajištěný poklopem
stejného rozměru o max. váze
15 kg
• u nepodsklepených čelních stran nemovitostí, do max.
vzdálenosti 10 m od zásobovacího řadu, do niky ve vytápěném
prostoru nemovitosti. Min. požadovaný rozměr niky – délka

70 cm, výška 40 cm a hloubka
20 cm
Vodoměry se nesmí umísťovat
do nevytápěných garáží a skladů, vodoměrné šachty nesmí být
navrhovány do komunikací, pod
parkovištěm apod.
Do výhledu se předpokládá,
že na každé vodovodní přípojce, těsně za hranicí nemovitosti
bude zřízena vodoměrná šachta.
17. Vodoměrná šachta, tak
jako vodovodní přípojka, musí
být chráněná proti mrazu a musí
být vodotěsná. Požadavek na zateplení se týká zejména vstupního poklopu. Při návrhu žebříku
nebo stupadel je třeba dodržet
požadavky ČSN 74 3282.
18. Vodoměr se osazuje až po
dokončení přípojky, jejím vyčištění a úspěšném provedení
tlakové zkoušky. Při umístění
do šachty až po jejím stavebním
dokončení.
19. Podmínky technického
řešení areálových požárních vodovodů a vnitřních požárních
vodovodů je třeba projednat individuálně na technickém úseku
VAS, a.s. divize Brno-venkov.

Technické požadavky
na vnitřní vodovod
20. Vnitřní vodovod napojované nemovitosti musí odpovídat ČSN 73 6660.
21. V případě, že bude v nemovitosti využíván k zásobování
vodou mimo veřejného vodovodu ještě jiný zdroj vody, musí být
vnitřní vodovod prokazatelně
rozdělen na dvě samostatné části. Oddělení obou zdrojů nesmí
být provedeno pouze uzávěrem.

Postup při řešení
žádosti na vodovod
pro veřejnou potřebu
domovní přípojkou
22. Domovní přípojky lze napojit pouze na zkolaudované vodovodní řady.
23. Stavebník osobně nebo
písemně požádá technický úsek
VAS, a.s. divize Brno-venkov,
Soběšická 156, 625 00 Brno, tel
545 532 246–7 o sdělení podmínek pro zpracování projektové
dokumentace na stavbu domovní přípojky.
24. V žádosti je třeba uvést:
Žadatel – Jméno nebo název
firmy (IČO), adresa, telefon, e-mail
Údaje o stavbě
• novostavba
• stávající stavba
• typ zástavby
a) RD
b) BD s uvedením počtu b. j.
a návrhového počtu obyvatel
c) objekt pro individuální rekreaci
d) ubytovací zařízení
e) občanská vybavenost
f) objekt výrobní a skladovací
g) ostatní
• výška objektu (od terénu po
střešní konstrukci) v metrech
Stavebník – jméno nebo název
firmy (IČO), adresa, telefon, e-mail
Etapa povolení – územní řízení,
územní souhlas, ohlášení
Místo stavby – obec, k. ú., ulice,
číslo popisné, číslo parcely
Potřeba vody (pro objekty typu
b, d–g)
• Q m³/den, Q m³/rok, Q hod.
max. l/s, počet pracovních dní/
rok, počet směn/den

• Potřeba požární vody l/s
Množství vypouštěné odpadní
vody (objekty typu b, d–g)
• splaškové Q m³/den, Q m³/rok
• technologické Q m³/den,
Q m³/rok
• dešťové Q l/s, Q m³/rok
Kvalita vypouštěné odpadní
vody (pro objekty typu d–g), překračuje-li hodnoty Kanalizačního řádu pro danou lokalitu
Přílohou žádosti musí být
• snímek z pozemkové mapy se
zákresem stavby (a,c)
• situace se zakreslením všech
připojovaných objektů (b, d–g)
• rozbory odpadní vody (d–g)
25. Žádost bude technickým úsekem vyřízena písemně
a doručena na adresu žadatele.
V případě souhlasného stanoviska k napojení obdrží žadatel:
• vyjádření s podmínkami pro
zpracování projektové dokumentace,
• situace dotčené lokality s vyznačením stávajícího vodovodu
a kanalizace pro veřejnou potřebu, na který bude možné domovní přípojku napojit,
• technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace
na přípojku,
• formulář pro odsouhlasení
zpracované projektové dokumentace na provozním středisku a pro uzavření dohody o způsobu vlastní realizace přípojky.
26. Jednoduchá projektová
dokumentace na přípojku bude
zpracována podle shora uvedených Technických požadavků.
Dokumentace musí obsahovat
technickou zprávu obsahující
výpočet potřeby vody, přehlednou situaci obce s vyznačením
místa stavby (1:2 880, 1:2 000

nebo 1: 1 000), podrobnou situaci přípojky s uvedením katastrálních čísel nemovitostí, kterých
se stavba dotýká (1: 200 nebo
1:100), podélný profil, výkres
vodoměrné šachty, vzorové uložení potrubí a výkaz obsahující
seznam použitých trub, tvarovek
a armatur. V případě, že během
zpracování dokumentace dojde
ke změně vstupních podmínek,
za kterých byla možnost napojení odsouhlasena, bude třeba,
před předložením k odsouhlasení na příslušné provozní středisko, vyžádat i nové stanovisko
technického úseku.
27. Současně s odsouhlasením
projektové dokumentace bude
na příslušném provoze uzavřena
dohoda o způsobu vlastní realizace domovní přípojky.
28. S ohledem na legislativní
požadavky doporučujeme vodovodní přípojky zajišťovat následujícími způsoby:
a) dodavatelsky provozovatelem vodovodní sítě pro veřejnou
potřebu,
b) odbornou firmou odsouhlasenou VAS, a.s. divize Brno-venkov, tato firma provede veškeré práce a provozovatele pozve
ke kontrole před zápisem,
c) odbornou firmou neodsouhlasenou VAS, a.s. divize Brno-venkov, po odsouhlasení kvality stavby před zásypem provede
pracovník VAS, a.s. vlastní navrtávku na vodovodní řád, osadí
vodoměrnou sestavu a provede
tlakovou zkoušku.
S ohledem na legislativní požadavky vztahující se k domovním vodovodním přípojkám
doporučujeme jejich realizaci
zajišťovat dodavatelsky provozoZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 15

vatelem sítě pro veřejnou potřebu. Stavebním zákonem možné
svépomocné práce doporučujeme omezit pouze na práce zemní a na vybudování, respektive
osazení, vodoměrné šachty.
29. Před připojením nemovitosti na veřejný vodovod
a osazení vodoměrné sestavy
prohlédne pracovník příslušného provozního střediska VAS,
a.s. divize Brno-venkov vnitřní
vodovod nemovitosti a provede tlakovou zkoušku. Připojení
nebude provedeno, neumožní-li majitel připojované nemovitosti provozovateli přístup
k přípojce, kontrolu vnitřního
vodovodu nebo zjistí-li celkovou nepřipravenost stavby k zapojení.
30. Současně s připojením
přípojky na síť pro veřejnou potřebu provede pracovník VAS,
a.s. zaměření jednoduché přípojky.
31. Objednávka na dohodnutou formu realizace přípojky
VAS, a.s. divize Brno-venkov
musí být uzavřena 14 dní před
požadovaným zahájením stavby.
32. Při uzavírání objednávky na dohodnutou formu realizace domovní přípojky vyplní stavebník na příslušném
provozním středisku formulář
„Přihlášení odběrného místa“,
na základě kterého zákaznické
centrum VAS, a.s. divize Brno-venkov připraví SMLOUVU
O DODÁVCE VODY A ODKANALIZOVÁNÍ.
33. Ve formuláři „Přihlášení
odběrného místa“ musí být především vyplněno:
• vodné, stočné
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• odběrné místo (adresa)
• jméno a příjmení odběratele
• zasílací adresa (pokud se liší
od adresy odběratele)
• datum narození
• způsob platby za vodné, stočné:
– v případě placení záloh přes
SIPO – číslo SIPA a výše zálohy
– v případě placení záloh z účtu
– číslo účtu a výše zálohy
– faktura 1x ročně (v případě
neplacení záloh)
• telefonický kontakt na odběratele
34.
Podpis
SMLOUVY
O DODÁVCE VODY A ODKANALIZOVÁNÍ, ve dvou
vyhotoveních, bude ze strany
stavebníka – odběratele provozoven při dokončení a zprovoznění přípojky. Následně připojí podpis statutární zástupce
provozovatele a jeden výtisk
smlouvy neprodleně vrátí novému odběrateli.
35. Na dohodnuté a provedené práce vystaví VAS, a.s.
dvě faktury. Fakturu za vodoměr na vlastníka vodovodní sítě
pro veřejnou potřebu a fakturu
za ostatní práce a materiál na
vlastníka nemovitosti.
36. Vytyčení provozovaných
sítí na základě předchozí žádosti provede příslušné provozní
středisko VAS, a.s. divize Brno-venkov.
37. Pracovník provozovatele
vodovodu a kanalizace je oprávněn vstupovat na nemovitost
připojenou na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu za
účelem zjištění stavu vnitřního
vodovodu, spotřeby vody, chodu vodoměru, oddělení odpadních vod apod.

38. Během stavby přípojky
nesmí být omezen provoz vodovodních a kanalizačních zařízení, ani přístup k nim. Vodovodní
armatury a kanalizační poklopy musí zůstat volně přístupné
a ovladatelné, kanalizační vpusti
chráněné před znečištěním.
39. V případě odkrytí nebo jiného dotčení neznámého, a tím
i nevytyčeného vodovodního
potrubí nebo kanalizační stoky,
je třeba přizvat příslušný provoz
VAS, a.s. divize Brno-venkov ke
kontrole tohoto zařízení a projednání dalšího postupu řešení
střetu na místě samém.
40. Zaměření jednoduché
kolmé přípojky pro obytnou
stavbu provede příslušný provoz VAS, a.s. při osazování vodoměru. U ostatních přípojek
požadujeme dodat geodetické
zaměření. Toto musí být provedeno odbornou geodetickou
firmou v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. V zaměření musí být
podchyceno křížení s ostatními
technickými sítěmi.
41. Geodetické zaměření musí být rovněž provedeno
u hromadně prováděných domovních přípojek nebo jejich
částí, které jsou budovány současně s výstavbou sítí pro veřejnou potřebu.
42. Odpojení stávající přípojky provádí majitel přípojky svým nákladem dle pokynů
provozovatele kanalizační sítě
pro veřejnou potřebu (opravný
pas).

Příště ČÁST II. –
kanalizační přípojky …

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT
O ZASTÁVECKÉ KNIHOVNĚ
VÝSLEDKY ČINNOSTI ZA ROK 2006

VÝPŮJČNÍ ŘÁD

Stav knihovního fondu celkem: 11 454 svazků
– z toho naučná: 3 461
– beletrie: 7 849
– CD: 144

1. Uživatelem knihovny se může stát každý
zájemce po vyplnění přihlášky. Děti do 15 let se
mohou stát čtenáři pouze na základě písemného
souhlasu zákonného zástupce.

Přírůstky: 775
Odpisy: 588
Odebíraná periodika: 39

2. Po zaplacení ročního registračního poplatku
můžete využívat zdarma těchto služeb:
a) půjčování knih, časopisů a vybraných CD
b) prezenční půjčování CD a vybraných titulů
knih
c) Internet
d) zámluvní služba
e) informační služba

Registrovaní čtenáři: 325
– z toho do 15 let: 160
Návštěvníci v knihovně celkem: 3 275
Výpůjčky celkem: 19 274
– v tom naučná literatura dospělým: 7 166
– beletrie dospělým: 7 760
– naučná literatura dětem: 1 460
– beletrie dětem: 2 648
– ostatní dokumenty: 240
– výpůjčky periodik: 6 004
Požadavky na meziknihovní
výpůjční službu: 40
– z toho kladně vyřízené: 39
Exkurze: 6
Počet návštěvníků využívajících Internet: 919
Ke 31. 12. 2006 bylo zaregistrováno
na on-line katalogu knihovny
(na www.knihovna.zastavka.cz) 12 859 dotazů
Propagační výstavky
v prostorách knihovny: 98

3. Registrační poplatky, sankční poplatky a hrazené služby jsou uvedeny v Ceníku.
4. Výpůjční lhůta je pro všechny knihovní jednotky jeden měsíc.
5. Využívání Internetu se řídí platným Internetovým řádem.
Kontakty:
Obecní knihovna, U Školy 440,
664 84 Zastávka u Brna,
tel.: 546 429 755, knihovna.zastavka@tiscali.cz
On-line katalog knihovny:
www.zastavka.cz; www.knihovna.zastavka.cz
PŮJČOVNÍ DOBA:
Pondělí 8–11.30, 12.00–15.00
Úterý 12.00–18.00
Středa 12.00–18.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8–11.30, 12.00–15.00
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CENÍK POPLATKŮ A SLUŽEB
Platnost 1. 1.–31. 12. 2007

Registrační poplatky:
děti do 15 let.................................................... 30 Kč
ostatní............................................................... 50 Kč
Upomínky za nedodržení výpůjční lhůty:
1. po 60 dnech ode dne půjčení.................... 30 Kč
2. po 80 dnech ode dne půjčení.................... 50 Kč
3. po 100 dnech ode dne půjčení................ 100 Kč

Meziknihovní výpůjční služba:
za 1 knihovní jednotku.................................. 20 Kč
Jednorázová služba......................................... 20 Kč
Prodej vyřazených knih a časopisů za smluvní
ceny.

Internet......................................................... zdarma
Tisk z Internetu (1 strana)................................2 Kč
Kopírování:
1 strana.......................................................... 0,50 Kč
oboustranně.......................................................1 Kč
Ztráta nebo poškození čten. legitimace....... 10 Kč
Nová disketa.................................................... 10 Kč

INTERNETOVÝ ŘÁD
PRAVIDLA PRO UŽIVATELE INTERNETU V KNIHOVNĚ
1. Internet je zdarma.
2. Uživateli internetu mohou být všichni zájemci, kteří znají základy práce s internetem.
3. Všichni zájemci se vždy ohlásí knihovnici
PŘED využitím internetu.
4. Zájemci neregistrovaní jako čtenáři se musí
pro práci na internetu bezplatně zaregistrovat
u knihovnice.
5. Maximální doba připojení je 30
minut denně.
6. U jednoho počítače mohou
společně pracovat maximálně
dva uživatelé, jejich doba připojení se nesčítá.
7. Všem zájemcům je zakázá18 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

no navštěvovat stránky nevhodné k prohlížení
ve veřejném kulturním zařízení.
8. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv soubory a instalovat aplikace stažené z internetu.
9. Vyhledané informace je možné zkopírovat na
disketu zakoupenou v knihovně za 10 Kč nebo
nechat vytisknout na čb. tiskárně – strana 2 Kč.
10. Bez souhlasu knihovnice se nesmí počítač
restartovat nebo vypnout, jakékoliv problémy
s počítačem nebo s připojením konzultujte
s pracovnicí knihovny.
11. Přístup je umožněn pouze za
účelem získávání informací a použití
e-mailu.
12. Hraní her a chatování je zakázáno.

Letos jsme pro vás rozšířili NABÍDKU ČASOPISŮ. Jsou vám k dispozici
následující tituly:
100+1 zahraniční zajímavost
21. století
ABC
Blesk pro ženy
Bravo
Bydlíme
Claudia
Computer
Čtyřlístek
Diana – speciály
Dívka
Epocha
Fajn život
Fit pro život
Glanc
Grand biblio
Home
Kačer Donald

Kam v Brně
Katka
Kreativ
Květy
Kyber Myš
Magazín 2000 záhad
Naše kočky
Naše rodina
National Geographic
Paní domu
Pes – přítel člověka
Počítač pro každého
Popcorn
Praktická moderní žena
Praktik
Puls
Rady pro hobby
Receptář

Recepty prima nápadů
Rodinný dům
Rosa
Svět koní
Svět psů
Svět ženy
Šťastný Jim
Tina
Tom a Jerry
Top dívky
Trnky-brnky
Vítejte doma
Vlasta
Výšivka
Zahrádkář
Zdraví
Země světa
Žena a život

Pro naše nejmenší návštěvníky předškolního věku je v knihovně připraven koutek s interaktivními knihami a omalovánkami, kde se zabaví, než si jejich starší doprovod v klidu vybere
četbu.
Děkuji čtenářům knihovny za jejich přízeň.Všem stávajícím i potencionálním návštěvníkům
nabízí naše knihovna příjemné prostředí, bohatou nabídku literatury a profesionální přístup.
Jarmila Zahradníková, knihovnice
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RODINNÁ POLITIKA U NÁS
A V RAKOUSKU
Jak je to v současné době s pomocí pro rodiny s dětmi u nás?
To ví především ti, kteří malé
děti teď mají a vychovávají je.
Rodiny, kdy je jeden z manželů
na „mateřské dovolené“ a o dítě
nebo děti se stará. Tady je nutné se ptát: myslíte si, že se stát,
kraj nebo obec o rodiny stará?
Jak a čím vám pomáhá, abyste
neztratili motivaci mít více jak
jedno dítě? Takhle to třeba dělají v Rakousku …

Při svých konkrétních opatřeních vycházejí z této filozofie: „Vyrovnání vyššího finančního zatížení, které je
způsobeno výživou, ošacením,
ubytováním a výchovou dětí,
je nejen podporou sociální
spravedlnosti, ale i společenskou existenční nutností. Znamená to vyrovnání rodinného
zatížení mezi těmi, kdo nesou
tuto zátěž v zájmu celé společnosti, a těmi, kteří takovou zátěž nenesou, ale vědomě nebo
nevědomky profitují z toho, co
za ně dělají jiní“.
Proto mají v této zemi tzv.
Vyrovnávací rodinný fond,
ze kterého jsou poskytovány
příspěvky rodinám na opatrování dětí, volné jízdenky,
školní učebnice, příspěvky pro
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děti podle věku dítěte od narození až do 19 let, příplatky
u více dětí, příplatky pro děti
s velkým postižením a další.
Z úrovně země, podobně jako
u nás, existují úlevy v daňovém právu. U nás se mluví při
zdaňování příjmů o odečitatelných položkách ze základu
pro výpočet daně. V Rakousku může přivýdělek rodiny
s dětmi činit nyní až 6 000 €
ročně. Další vymoženosti pro
rodiny s dětmi mají jednotlivé spolkové země v Rakousku,
případně jednotlivé obce. Vybírám jenom některé …

Péče o děti
Školky dopoledne zdarma,
hlídání dětí přes den, mobilní

mámy, burza dědečků a babiček, dětský koutek v podniku ...

Péče o rodiče
Rodinný pas, akce rodinná
dovolená, škola pro rodiče, pomoc při začátku školy, pomoc
v krizových situacích, rodinná horká linka pro opatrování
dětí, prázdninové opatrování
dětí, partnerství v rodině. Těhotenství + děti věku školky +
děti věku I. stupně ZŠ + děti
10–15 let a problematika výchovy – to je náplň vzdělávání, do kterého se mohou partneři v rodinách zapojit. Na to
vše jsou poskytovány finanční
podpory.
Mohla bych také doplnit,
jaké výhody mohou čerpat ro-

diny s rodinným pasem, jehož
projekt začíná také pomalu
fungovat i u nás v Jihomoravském kraji a jehož rozšíření se
uskutečnilo právě v minulých
dnech.
Jen pro zajímavost – v nemocnici se platí poplatek za doprovodnou osobu, pokud má
pas, dostane poplatek vrácený
zpět. Země Dolní Rakousko
má pro tyto akce zřízený Referát pro rodinu (25 pracovníků)
a pořádá třeba veletrhy pro rodiny – dvakrát ročně, víkendy,
kde mají děti vstup zdarma nebo
50 % slevy, totéž platí o muzeích,
ZOO, přírodních parcích, lyžování, koupání a dalších návštěvách v podobných zařízeních.
Tady máme co dohánět.
V Jihomoravském kraji vydalo Národní centrum pro

rodinu malou informační
brožurku, ve které je seznam
existujících aktivit, které podporují slučitelnost rodiny a zaměstnání. Zatím je jich pět
a jejich hlavním zaměřením je
připravovat a realizovat vzdělávací programy pro ženy vracející se na trh práce. Tři jsou
přímo v Brně, další v Blansku
a v Hodoníně.
Mnohem více už je v kraji Klubů maminek a mateřských center. I když i zde je
jich nejvíce v Brně, tak se s nimi mohou maminky setkat
i v Tišnově, Znojmě, Blansku,
Mikulově, Pohořelicích, Vyškově, Kuřimi, Boskovicích,
Hodoníně, Bílovicích nad Svitavou nebo v Adamově.
Je zajímavé, že v našem nejbližším okolí zatím podobnou

organizaci nemáme. Zde mají
prostor domy dětí a zejména
obce, pokud se budou těmito
problémy také více zabývat.
Možná je to také o zájmu rodin o určité služby, které by
taková mladá rodina uvítala,
ale které zatím v jejím bydlišti
neexistují.
Odpovězte prosím na anketní otázky v příloze a předejte
anketní lístek na obecní úřad.
Vaše odpovědi nebo i další náměty a připomínky nám
pomohou orientovat se v problémech života rodin s dětmi
v naší obci.
Děkujeme za spolupráci.
Jaroslava Baštařová,
členka Zastupitelstva
obce Zastávka

MÁTE U RODINNÉHO DOMKU
STUDNU?
V minulém čísle Zpravodaje byla zveřejněna informace
o probíhající diskusi nad novým vodním zákonem. O tom, zda
musí mít odběratel vody ze studny na svém pozemku povolení
k jejímu odběru nebo zda si má o ně zažádat na vodoprávním
úřadu, který pro naši obec sídlí v Rosicích na Městském úřadu na
zámku.

Protože patřím k těm, kteří vlastní studnu mají a pitnou
vodu používají pro domácnost,
na vodoprávní úřad jsem se dostavila pro další informace.
Konstatuji, že pracovnice
oddělení jsou velice vstřícné
a těm, kteří se přijdou informovat, podají konkrétní, podrobné vysvětlení jejich problematiky. Každý z majitelů studny měl

a má odlišné podmínky, ve kterých byla studna vybudována.
Vám všem, kteří si moc nevíte
rady s vaším problémem, sděluji následující: Rosice nejsou tak
daleko a vše se dá vyřídit rychle.
Pokud máte doma třeba kupní
smlouvu na váš pozemek nebo
stavební povolení vezměte si je
s sebou. Pracovnice vodoprávního úřadu vám řeknou, jak ve

vašem konkrétním případě postupovat. Jestli jste výjimkou ze
zákona, nebo zda musíte podnikat další kroky.
Rada nakonec – než začnete
písemně cokoliv vyřizovat sami,
zajděte si nejprve pro informace od povolaných. Bude vás to
stát maximálně cenu jízdenky
do Rosic a zpět, ale budete mít
jistotu, že postupujete v souladu se zákonem a nezpůsobíte
si zbytečné problémy a komplikace.
Jaroslava Baštařová, členka
Zastupitelstva obce Zastávka
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Vážení spoluobčané,
bezpochyby jste si v posledním
období povšimli přerušení
vysílání některých programů
v našem televizním kabelovém
rozvodu.

Přestože se prozatím podařilo vyřešit největší výpadek –
vysílání televizního programu
Markíza – bude zřejmě v letošním roce docházet k dalším výpadkům. Problémem pro naši
„kabelovou televizi“ je způsob
zajišťování jednotlivých programů.
Nejčastěji jsou tyto problémy
spojeny s digitalizací televizního vysílání v okolních státech
a s tím spojenou legislativou
upravující tato vysílání. Obec
Zastávka zadala Informační komisi obce vypracovat podrobnější analýzu dalšího rozvoje

INFORMACE O TKR

Ilustrační foto Jaroslav Macháček

TKR (možnost úpravy vysílání
jednotlivých programů, možnost změnit technologii vysílání v obci, možnost provozu Internetu přes stávající rozvod).
Součástí rozboru by mělo
být zjištění nynějšího stavu
a potřeb občanů. Žádáme Vás

proto o spolupráci a vyplnění
jednoduchého dotazníku v přílohovém listu Zpravodaje a jeho
odevzdání na OÚ. Děkujeme.
Petr Pečenka,
předseda Informační
komise obce

HARMONOGRAM PLÁNOVANÝCH AKCÍ
PRO ROK 2007
Vážení spoluobčané,
Komise pro rozvoj spolkového, kulturního
a sportovního života v obci ve spolupráci
s Obecním úřadem Zastávka, spolky,
sportovními a školskými organizacemi
sestavila harmonogram plánovaných akcí
v roce 2007.
Většina akcí v letošním roce se uskuteční
jako součást tzv. „Zastáveckých slavností“,
další proběhnou v souvislosti s oslavami
100. výročí založení TJ Čechie Zastávka.
Harmonogram pak doplňují tradiční
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aktivity jednotlivých spolků a organizací
v Zastávce. V harmonogramu je obsaženo
devatenáct nejvýznamnějších akcí
plánovaných v letošním roce.
Potěšující je nejen jejich vysoký počet
a pestrost, která umožňuje zapojení se
široké zastávecké veřejnosti, ale také to,
že se na jejich organizování podílí téměř
všechny spolky a organizace v naší obci.
Doufejme, že tato jejich aktivita za
podpory obecního úřadu vydrží i v dalších
letech.

■ 24. 2. 2007
Reprezentační ples obce
(Obecní úřad Zastávka)
■ 1. 4. 2007
Aprílový běh (DDM Zastávka)
■ 14. 3. 2007
Turnaj ve volejbale o pohár ředitele
gymnázia
(Gymnázium Zastávka)
■ 14. 3. 2007
Memoriál Leoše Roztočila v bleskovém
šachu
■ 29. 4. 2007
Miss aerobik Zastávka a okolí
(DDM Zastávka)
■ 12. 5. 2007
Slavnostní akademie ke Dni matek
(ZŠ Zastávka)
■ 25. 5. 2007
Předávání maturitních vysvědčení
(Gymnázium, OÚ)
■ 2. 6. 2007
Závody v požárním sportu
(Hasiči Zastávka)
■ 3. 6. 2007
Oslavy Mezinárodního dne dětí
(DDM, ZŠ, Čechie, Hasiči, OÚ, HRC)
■ 23. 6. 2007
Turnaj starších žáků v kopané za účasti
žáků ze Slovenského Grobu
Ukázka modelového tréninku
(Čechie Zastávka)

■ 30. 6. 2007
Tradiční víceboj v netradičních
disciplínách – zábavná soutěž smíšených
mužstev zastáveckých organizací
(Sokol, Čechie, Hasiči, HRC, HC)
■ 4. 8. 2007
Otevřené mistrovství Zastávky v chůzi
na chůdách (HC Zastávka)
■ 18. 8. 2007
Turnaj v malé kopané (HC, Čechie)
■ 1. 9. 2007
Zápas 1. mužstva Čechie s legendami české
kopané
Předzápas – zápas manželek a partnerek
(Čechie Zastávka)
■ 28. 9. 2007
Slavnostní schůze s oceněním hráčů
a funkcionářů TJ Čechie
Turnaj starých pánů
(Čechie Zastávka)
■ Říjen 2007
Turnaj ve volejbalu neregistrovaných
hráčů
(Sokol Zastávka)
■ Prosinec 2007
Loutkové divadlo
(Sokol Zastávka)
■ Prosinec 2007
Zpívání v kapli
(Gymnázium Zastávka)
■ 21. 12. 2007
Zpívání pod vánočním stromem
s ohňostrojem
(ZŠ, OÚ, Hasiči)
Zdeněk Strnad, předseda komise
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V KRÁTKOSTI

Výbory Zastupitelstva obce
Zastávka se představují
Výbor kontrolní – je zřízen
podle § 117 odst. 2 zákona o obcích. Předsedou výboru je vždy
člen zastupitelstva, počet členů
je vždy lichý, ze své činnosti se
odpovídá výbor zastupitelstvu
obce, schází se dle potřeby, plní
úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce.
Tolik citace zákona. Podle zákona dále kontrolní výbor
kontroluje plnění usnesení zastupitelstva, dodržování právních předpisů ostatními výbory
i obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další
kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.

V praxi v naší obci máme
5členný kontrolní výbor. Schází
se pravidelně podle plánu práce 1x měsíčně. Členové výboru
vždy utvoří kontrolní skupiny. Za
období od ledna do konce dubna t. r. byly provedeny kontroly
v čerpání dotací, které poskytuje
obec organizacím a sdružením,
dále správnost postupu při investičních akcích obce, hospodaření v ZŠ a v knihovně. Do
konce června bude provedeno
celkem 11 pravidelných kontrol
podle plánu kontrolní činnosti
na I. pol. roku 2007 a k nim přibudou ty, které bude nutné udělat podle potřeby OÚ.

Mimořádné úřední
hodiny pro vyřízení
cestovního pasu

Výpisy z katastru
nemovitostí i kopie
katastrálních map
na MěÚ

Odbor vnitřní správy MěÚ
Rosice oznamuje, že z důvodu
nadměrného zatížení úseku cestovních pasů v letních měsících,
budou mimořádně v období od
14. 5. 2007 do 31. 8. 2007 navýšeny úřední hodiny na přepážce
cestovních pasů:
PO 8.00–11.30 a 12.30–17.00
ÚT 8.00–11.30 a 12.30–13.30
ST 8.00–11.30 a 12.30–17.00
Mgr. Magda Hasoňová,
vedoucí odboru vnitřní
správy MěÚ Rosice
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MěÚ Rosice vydává od ledna tohoto roku ověřené výstupy
z informačních systémů veřejné
správy: výpisy z katastru nemovitostí. Současně k tomu přibyla možnost vydávat kopie katastrálních map, a to pro území
s digitální katastrální mapou.
Požádat o výpis z KN, či
o katastrální mapu lze na odboru vnitřní správy MěÚ Rosice,
v kanceláři umístěné v přízemí
budovy zámku. Takto vydaná
listina má charakter elektronické veřejné listiny. Správní poplatek se hradí hotově ve výši

Kontrolní činnost výboru je
rozdělena do několika oblastí. Už zmíněná kontrola plnění
usnesení zastupitelstva obce,
kontrola čerpání dotací a investičních akcí, vyřizování peticí
a stížností občanů a také vyřizování podnětů nejen členů KV,
ale i občanů obce.
O průběhu jednání nebo kontroly se pořizuje zápis, který je
uložen na OÚ, pokud s ním souhlasí většina členů výboru.
Pro informaci občanům uvádíme jména členů kontrolního
výboru:
Jaroslava Baštařová –
předsedkyně KV
Anna Štrofová, Jaroslava
Tribulová, Karel Kočí, Ludvík
Zahradník – členové KV obce
Zastávka.
50 Kč za každou i započatou
stránku výpisu.
ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí
8.00–11.30 a 12.30–17.00 hod.
Úterý
8.00–11.30 a 12.30–13.30 hod.
Středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00 hod.
Čtvrtek
8.00–11.30 a 12.30–13.30 hod.
Pátek
8.00–10.30 hod.
Bližší informace poskytnou
pracovníci odboru vnitřní správy na tel. č. 546 492 175.
Mgr. Magda Hasoňová,
vedoucí odboru vnitřní
správy MěÚ Rosice

▼ inzerce

Ceník prací kontejnerové dopravy
AVIA – D90 (nosnost 5 t)
Provádíme:.....................................1. Doprava
2. Odvoz sutě na skládku
1.
2.
3.
4.
5.

sazba za 1 km............................... 15,00 Kč
zdržení započatých 15 min.............. 50,00 Kč
složení, naložení kontejneru............. 50,00 Kč
pronájem kontejneru na 1 den......... 50,00 Kč
hodinová sazba.............................. 350,00 Kč

Ceník prací nakladače BOBCAT S 175
Provádíme:.....................................1. Nakládání zeminy, písku, sutě apod.
2. Nakládání a skládání palet vidlemi
3. Srovnávání terénu
1. hodinová sazba.............................. 400,00 Kč

Ceník prací autodopravy TATRA 148 S
(nosnost 12 t)
Provádíme:.....................................1. Doprava
2. Odvoz sutě na skládku
3. Dovoz a odvoz materiálů
dle požadavků zákazníka
1. hodinová sazba.............................. 450,00 Kč
2. sazba za 1 km............................... 22,00 Kč

KONTAKT: Ing. Zdeněk Filingr, jednatel, tel.: 605 888 118
Luboš Nezdařil, koordinátor dopravy, tel.: 737 288 239
ADRESA:

Figarostav s.r.o., Palackého nám. 634, 665 01 Rosice,
IČO 25501976, DIČ CZ25501976
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NA AKTUÁLNÍ TÉMA

TJ ČECHIE ZASTÁVKA 1907–2007 (2. díl)
Lední hokej 1930–1966
Počátky hokeje na Zastávce lze zaznamenat v roce 1930. V tu
dobu se hokej na Moravě hraje v Brně, Třebíči a Prostějově.
Několik nadšenců se začíná na rybníku u nádraží prohánět
v civilním oblečení – pumpkách s hokejkou za pukem.

Jednalo se o Karla Krypla,
Jana Krejčího, Františka Patzelta, Františka Neulingera,

Zdeněk Růžička z Tetčic a další.
Předsedou hokejového odboru
a trenérem se stává Jaroslav Po-

Z utkání ročníku 1954–55, rybník v cukrovaru

L. Absolína, Bohumila Pelikána Aloise Dvořáka a Jana Reze.
Po domácku se začínají vyrábět chrániče nohou, vycpávky
na kolena a lokty, vyztužují se
trenýrky. Po určité době, kdy
jsou hráči sami přesvědčeni, že
něco umějí, se přihlásili v roce
1932 do SK Čechie Zastávka.
Mužstvo bylo zaregistrováno
v Západomoravské župě. První nadšenci byli postupně doplňováni dalšími zájemci jak
z řad dospělých, tak i dorostu.
Tak se členy hokejového mužstva stávají dále Vladimír Křivánek, Antonín Moravec, Hans
Seeman, Rudolf Vrbka, Karel
Křivánek, František Svačina,
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spíšil, sekretářem Josef Švihálek
a pokladníkem K. Boudný. Prvořadým úkolem bylo vybudovat hokejové hřiště. Hřiště se
začíná budovat ve spodní části
fotbalového hřiště.
Ústřední výbor SK Čechie
v čele s A. Schmidtem plně
podporuje rozvoj hokeje včetně
finančního zajištění. Byly zhotoveny nízké mantinely, branky,
bylo pořízeno umělé osvětlení.
Začínající trénink směřuje přes
přátelská utkání s Horáckou
Slavií Třebíč, DSK Třebíč a Královým Polem ke kvalifikačním
zápasům do tzv. extratřídy. Hraje se s Jihlavou, Hodonínem,
Černou Horou, Okříškami,

Žabovřeskami a Vysokými školami Brno. Utkání byla bohatě
navštěvována diváky, náročná
byla příprava hřiště. V dalších
letech se postupně zdokonaluje osvětlení, jsou vybudovány
vyšší mantinely, oddíl nachází
pomoc ve vedení Dolu Julius.
Po postupu do extratřídy na
Zastávku přijíždí Horácká Slavia, DSK Třebíč, Královo Pole,
Brünner Eislaufverein. Zde je
třeba si připomenout utkání
s Horáckou Slavií, kdy při návštěvě 500 diváků SK Čechie
vyhrává 6:3. Soupeř nastoupil
v nejsilnější sestavě v čele s Vl.
Bouzkem, Růžičkou, bratry Jašovými.
V dalších letech nastává reorganizace soutěží, v novém
uspořádání se mužstvu daří se
střídavými úspěchy. Nastává
určitá obměna kádru, do mužstva jsou zařazeni bratři Krejčové, J. Svačina, R. Krupica,
F. Macháček, M. Hauser (později hokejový rozhodčí I. ligy),
L. Křivý. Hráči odchází mimo
Zastávku, válka poznamenává
celkový život. Oddíl se sloučil
s HC Kratochvílkou. S koncem
války v roce 1945 se hokej obnovuje, žezlo ve vedení hokeje

Hráči Baníku Zastávka J. Rozmarin
a F. Burian

Soutěžní ročník 1959–60. Zleva: K. Císař, M. Drnec, O. Bendl, J. Kuklínek, Z. Rotal,
L. Fišer, F. Burian, J. Suchánek, F. Musil, F. Rozmarin, J. Rozmarin

přejímá Karel Křivánek jako
trenér a František Beneš jako
vedoucí hokejového odboru.
Nově se vybudovává kluziště
na sokolském hřišti, ustavuje se
žákovské i dorostenecké mužstvo. V mistrovském mužstvu
tehdy hrají F. Svačina, L. Křivý,
K. Křivánek, V. Krejčí K. Krejčí, B. Dalago, F. Macháček,
J. Chaloupka, M. Martínek. Mistrovské soutěže se hrají pouze
2 roky. Po sezóně 1946–47 nastává útlum. Hráči odcházejí do
okolních klubů, hokej se hraje
živelně na rybníku u nádraží
a v cukrovaře.
K soutěžním utkáním se SK
Čechie vrací v sezóně 1952–
53, utkání se hrají opět na sokolském hřišti. V roce 1954 je
zbudováno hřiště na rybníku
v cukrovaře, postaveno je vysoké hrazení, osvětlení, kabina. Do utkání nastupuje již
další generace hráčů: J. Valeš,
R. Richter, E. Solař, J. a F. Rozmarinovi, M. Drnec, F. Macháček, M. Marinek, O. Novotný,

V. Vít, F. Matoušek. Trenérem
je Karel Křivánek, jednatelem
a kapitánem Josef Rozmarin,
vedoucím odboru ledního hokeje SK Čechie je František Vaněk. V roce 1955 se hokej opět
přesouvá na sokolské cvičiště.
Mužstvo hraje v dalších letech
soutěžní utkání ve III. a II. třídě
a v okresní přeboru Rosicka. Do
družstva jsou postupně zařazováni další hráči jako O. Bendl,
V. Řádek, K. Císař, Z. Škoda,
J. Vyskočil, E. Sedlák, K. Růžič-

ka, Z. Zedníček, J. Adam, J. Neklapil, J. Kuklínek, V. Chalupa,
F. Musil a další. Soutěžní utkání se hrají opět nepravidelně,
určité zlepšení naznačuje rok
1963, kdy je opravena kabina,
zřízen rozhlas, provedeno stabilní osvětlení hrací plochy, zakoupeny nové rekvizity. Vedení
mužstva se ujímají M. Novotný, E. Solař, předsedou oddílu
se stává František Brim. Vedle
mužstva dospělých vyrůstají
nadějní dorostenci, kteří nemají na Rosicku rovnocenné
soupeře. Vedle mistrovských
utkání hrají přátelsky s mužstvy
dospělými. Do mužstva dospělých jsou postupně zařazováni
Z. Rotal, I. Pecina, V. Krejčí,
A. Kocman, F. Brim, R. Žídek,
P. Dohnálek. Ani dostatečný
hráčský kádr nemůže ovlivnit
ekonomickou situaci, po skončení sezóny 1965–66 hokej
v Baníku Zastávka definitivně
končí. Na závěr této části je třeba vzpomenout a ocenit mravenčí práci především nejen
Karla Křivánka, Ervina Solaře,
ale všech bezejmenných, kteří
se kolem hokeje pohybovali.

Ledová plocha se dá připravit i jinak než rolbou. Dorostenci 1964–65
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Házená 1919–1946
Po vzniku samostatné republiky se do sportovní činnosti zapojují
i zastávecké ženy. U příležitosti otevření hřiště „Na střelnici“ 8.
a 9. června 1919 přijíždí Moravská Slavie s ženským kolektivem
české házené.

Propagační utkání se natolik
zalíbilo, že zanedlouho je založen oddíl české házené žen.
Prvními hráčkami se stávají
M. Jirglová (Bendlová), M. Heg-

žen s motykami a hráběmi daleko za „dědinu“.
Soupeřkami
zastáveckého
mužstva byla 20. 3. 1920 v Zastávce SK Třebíč, s Moravskou

ním byla vítězství naší Vlasty
Malé (Martínkové) ve skoku do
dálky, běhu na 100 a 400 m a Rely Zelenkové na 50 m. V tomto
období jsou ve vedení oddílu
házené Teofil Hegner, Josef Řezníček a Richard Kaplan. Nejlepší hráčka Hilda Žaloudková
odchází v roce 1925 z Čechie
do Moravské Slavie, později do
SK Královo Pole, kde hraje až do
roku 1933.
Přes oblibu toho sportu však
postupně dochází k útlumu především pro nedostatek hráček
samotných. Zastávecká děvčata
se více začínají věnovat základní
tělesné výchově. Házená společně s odbíjenou se začínají hrát
v SK Čechii po roce 1942. Na
obnově české házené se podílejí především Miroslav Hauser,
František Beneš, Hugo Kroutil a pan Schmidt. K ženám se
tentokrát přidávají i muži, utkání se hrají na fotbalovém hřišti
buď formou předzápasů, nebo

1943 Čechie Zastávka–Meteor Praha

nerová (Rumreichová), M. Příhodová (Turková), H. Hamplová (Sedláková), M Vymětalová,
R. Zelenková (Foralová), kapitánkou je M. Hegnerová, trenérem Teofil Hegner. Na tréninky
postupně docházejí další zájemkyně, družstvo se rozšiřuje
o sestry Motyčkovy, B. Hlinkovou, H. Chaloupkovou, H. Solařovou a další. Začátky jsou velmi
těžké, elán ženy mají, chybí však
rekvizity, návštěvy jsou slabé,
v rodinách přetrvávají předsudky proti sportování žen. Propagační utkání, která jsou sehrána
ve Zbýšově, Neslovicích, Hlíně
končí doprovodem místních
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Slavií hrají naše děvčata v Brně,
s SK Židenicemi se hrálo v říjnu 1920 jak na Zastávce, tak
i v Brně. Další utkání sehrávají
naše hráčky ve Velkém Meziříčí a v roce 1921 v Prostějově. V dalších letech se utkávají
i s nově založenými oddíly házené v Rosicích a v Ivančicích.
O všestranném sportovním
nadání svědčí i příhoda z roku
1920, kdy u příležitosti otevření nového sportovního stánku
v Brně-Pisárkách byly házenkářky přesvědčeny, aby se kromě
zápasu v házené s Moravskou
Slavií účastnili i lehkoatletických
závodů. Obrovským překvape-

Česká házená 1943, zleva: J. Kolčavová,
A. Němcová, A. Kadaňková,
H. Žaloudková, J. Benešová,
J. Kadaňková, B. Švadlenková

Česká házená 1946, zleva stojí:
A. Kadaňková-Krupicová,
H. Žaloudková, M. Zámišová,
A. Němcová-Matoušková. Klečí
H. Binová-Schmidtová, B. Švadlenková,
M. Vognarová

v sobotu odpoledne či v neděli dopoledne. Většinou se hrají
utkání s brněnskými mužstvy,
mužstva však zajíždí k propagačním utkáním i do okolních
obcí. Mistrovská utkání se hrají
s ČSK Brno, Troubskem, Slovanem Rosice, Ostopovicemi,
Říčany, Ivančicemi, Rakvicemi,
Velkým Meziříčím. K přátelským utkáním se zajíždí i do
Třebíče, Tišnova, muži na domácím hřišti hostí i mistra ligy
Baťu Zlín, ženy doma hostí
Spartu Praha, SK Královo Pole
a další. Širší kádr mužů tvoří
H. Kroutil, K. Dvořák, J. Poduška, J. Hrabánek, R. a O. Tomanovi, S. Vlček, Prouza. V dorostu hráli E. Krupica, O. Dvořák,
L. Vaverka, J. Rozmarin, A. Pelikán, J. Limberg, K. Berčuk,
O. Chatrný, H. Wehrenberg,
O. Dobeš, J. Iša. Za ženy hrávaly
sestry Kadaňkovy, H. Žaloudková, M. Zámišová, F. Wielando-

vá, M. Vognarová, H. Schmidtová, J. Benešová, V. Fišerová,
A. Štěpánová, B. Švadlenková,
M. Sladká. Za dorostenky hrály A. Němcová, I. Dvořáková, J. Řezníčková, R. Hvězdová, D. Nekužová, A. Švábová,
M. Moosová, E. Vrbková.
Po skončení II. světové války
se házená hraje ještě v roce 1946.
V následujícím roce, ve kterém
se naplno projevují odchody lidí
na nově vznikající pracoviště, nástup mladých mužů na základní
vojenskou službu, oddíl házené
již zaniká. Několik zástaveckých
rodáků se házené věnuje i v dalších místech svého působení. Za
všechny můžeme jmenovat především Mirka Hausera, který za-

kládá házenou v Martině, stává
se předsedou župy házené v Žilině, následně pomáhá založit
házenou v roce 1952 v Luhačovicích a později pracuje v krajské sekci házené v Gottwaldově
a v Brně. Tradici tohoto sportu
převzali na několik roků učni
Rosických uhelných dolů, kteří
úspěšně hráli krajskou soutěž.
Dnes je to již jen vzpomínka stará více jak čtyřicet roků.
Bořivoj Vinohradský,
předseda TJ Čechie Zastávka
Pokračování v příštím čísle

Zastávecká výročí
každého vždy potěší
Na Zastávce nejen fotbal
tradicí byl a každý
fotbalistům fandil.
Na nedělní odpoledne se
každý těšil – zvlášť když hrál
Zbýšov a Rosice!
To pak bylo veselo,že
i četnictvo se činilo!
Nejen fotbal tradicí byl, byli
tu i divadelníci – nejstarší
spolek jménem TYL.
Každý občan se na tu
kulturu těšil.
Bylo tu i kino, které vyhořelo.
No nic, postavili nové,
moderní bio.
Byl to stánek kultury,
moderní a útulný …
Na řadu však přišla televize,
diváků rapidně ubylo a kino
se zavřelo …
Dnes můžeme říci – žádné
neštěstí.
Thermona každého teplem
potěší.
Každou neděli hrávaly nám
také hornické kapely.
V Zastávce se ani teď nikdo
nenudí.
Není tu moc kultury
jako dřív, máme tu ale
Zastávecký časopis.
Je to Zastávecký zpravodaj,
který nás pobaví, obrázky
vybaví.
Jen tak dál nás informuj!
Marie MILLONIGOVÁ
ul. 1. máje 142
664 84 Zastávka u Brna
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Kalendář kulturních akcí
pořádaných v roce 2007
12. května 2007 Slavnostní akademie ke dni matek (Dělnický dům)
25. května 2007 Pro žáky ZŠ – divadlo „VĚŽ Brno“ (Dělnický dům)
2. června 2007
3. června 2007
7. června 2007
23. června 2007
		
30. června 2007

Soutěž mladých hasičů v požárním sportu (Stadion TJ Čechie)
Oslavy Mezinárodního dne dětí (Stadion TJ Čechie)
Základní umělecká škola Zastávka – koncert (Dělnický dům)
Turnaj starších žáků v kopané – účast družstva žáků ze Slovenského
Grobu, ukázka modelového treninku (Stadion TJ Čechie)
Tradiční víceboj v netradičních sportech (Stadion TJ Čechie)

4. srpna 2007 Otevřené mistrovství Zastávky v chůzi na chůdách (Stadion TJ Čechie)
18. srpna 2007 Turnaj v malé kopané (Stadion TJ Čechie)
1. září 2007
		
28. září 2007
		
29. září 2007

Zápas I. mužstva Čechie s legendami
Předzápas – zápas manželek a partnerek
Slavnostní schůze s oceněním hráčů a funkcionářů (Dělnický dům)
Turnaj starých pánů (Stadion TJ Čechie)
Oslava dne horníků (Dělnický dům)

2. týden v říjnu Turnaj ve volejbale neregistrovaných hráčů (tělocvična Gymnázium)
2. týden v říjnu Finále Olympiády mateřských škol (tělocvična Gymnázium)
16. listopadu 2007 Začarovaný les (lesopark Zastávka)
5. prosince 2007
11.–13. prosince 2007
21. prosince 2007
		

Mikulášská nadílka pod Vánočním stromem (náměstíčko obce)
Vánoční výstava (Dům dětí a mládeže Zastávka)
Zpívání pod vánočním stromem (náměstíčko obce)
Zastávecký vánoční ohňostroj (náměstíčko obce)

Každé 1. pondělí v měsíci Přátelské setkání členek a členů klubu seniorů Zastávka
		 (Dělnický dům)
Jménem všech pořádajících organizací si Vás na všechny uvedené akce dovoluji pozvat a strávit tak
jistě mnoho bohatých kulturních zážitků v naší obci.
Zdeněk Milan – místostarosta obce Zastávka
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Pravidelně na jaře probíhají obvodní kola soutěží v požárním sportu
v rámci hasebního obvodu
Rosice. V letošním roce
se tato soutěž konala na
travnatém hřišti v Újezdě u Rosic, kde se v sobotu soutěžilo v kategoriích mladší a starší žáci,
v neděli pak v kategoriích
muži a ženy. Náš hasičský
sbor soutěžil ve všech kategoriích, dosáhl následujících výsledků:
Kategorie mladší žáci –
5. místo
Kategorie starší žáci –
4. místo
Kategorie muži –
12. místo
Kategorie ženy –
3. místo
Na základě dosažených
výsledků se všem kolektivům podařilo postoupit
do okresního kola, které
se konalo 12. a 13. května
2007 opět na hřišti v Újezdě u Rosic.

NA APRÍL BĚHALI I HASIČI
Již tradičně prvního dubna
uspořádal Dům dětí a mládeže
Zastávka takzvaný „Aprílový
běh“. Tento závod byl uspořádán
nejen pro děti a dorosteneckou
mládež, ale i pro dospělé. Start
byl u vrátnice bývalého závodu
Hyro a závodilo se v lesoparku,
který se rozprostírá v okolí základní umělecké školy.
Konkurence v tomto závodě
byla velice slušná, především
v kategoriích dětí. Dospělácká
kategorie byla zastoupena pouze pár odvážlivci. Vzhledem
k tomu, že se jedná již o něko-

likáté klání v běhu lesoparkem
a plnění dalších, pro všechny
zúčastněné jistě zajímavých,
disciplín, účastnili se ho i zastávečtí hasiči. Výsledky v jednotlivých kategoriích:

Oujezská Adélka ...............................2. místo v kategorii Holky od 5 do 7 let
Šmídová Drahoslava.........................3. místo v kategorii Holky od 8 do 11 let
Přibyl Pavel.........................................1. místo v kategorii Kluci od 12 do 15 let
Klusák Martin....................................1. místo v kategorii Dospělý
Švejda Petr...........................................3. místo v kategorii Dospělý

HASIČSKÉ PIŠKVORKY 2007
V sobotu 10. března 2007
uspořádalo město Tovačov ve
spolupráci s Okresní hasičskou
jednotou Přerov soutěž pro
mladé hasiče pod názvem „Hasičské piškvorky 2007“.
Již podle názvu je jasné, že se
nejednalo o klasickou soutěž, na
kterou jsou hasiči zvyklí, ale šlo
spíše o netradiční zápolení. Naši
mladí hasiči se této soutěže zúčastnili spolu se svými vedoucími
a instruktory. Družstva byla sestavená jako trojčlenná v kategoriích mladší žáci, starší žáci, dokonce i jedno družstvo sestavené
z vedoucích kolektivů. Disciplíny
této soutěže byly různorodé.
ŠROUBENÍČKO: na stolku
byl podstavec vytvořený ze šroubu a soutěžící měl za úkol uběh-

nout dráhu 10 metrů a našroubovat na podstavec co nejrychleji
matku.
SAVOŠRUBSLEP: dva závodníci musí se zavázanýma očima
sešroubovat do sebe dvě savice.
Třetí soutěžící je navádí, jak na to.
PŘESKOTYČKO: dva soutěžící drží násadu od smetáku, na které je navázáno závaží asi 20 cm od
podlahy. Třetí soutěžící si na povel
sváže sám nohy, kdy k tomu musí
použít ambulantní uzel. Jakmile
je má zavázány, tak přeskočí násadu – ti, co ji drží, mu ji přendají
přes hlavu; on zase skočí, závaží na
násadě se nesmí dotknou podlahy.
Délka dráhy je 3 metry pro mladší, 5 metrů pro starší.
PETKONOŠI: Dva soutěžící
mají v ruce provaz se třemi stejZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 31
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Obvodní
kolo soutěže
v požárním
sportu –
Újezd u Rosic

nými smyčkami, do těchto smyček postupně chytají PET láhve
s limonádou na dráze dlouhé cca
9 m. V zachycování jim pomáhá
třetí soutěžící, který zachycené
láhve utahuje ve smyčce. Láhve
se při plnění disciplíny nesmí dotknout podlahy.
ZDRAVKOP: Dva soutěžící vytvoří z rukou stoličku pro
přenos zraněného, třetí na ni
nasedne a při přenášení za pomocí kopání do připraveného
balonu musí všichni projít slalomem mezi kuželkami.

U všech disciplín byla hodnocena jak šikovnost soutěžících,
tak i čas, během něhož byli schopni disciplínu splnit. A Výsledky?
V kategorii mladší žáci naši nej-

mladší hasiči dosáhli sedmého
místa. V kategorii starší žáci se děti
umístily na krásném třetím místě.
V kategorii vedoucích se náš soutěžní tým umístil na místě prvém.
Zajímavostí jistě je i to, že naše
organizace se tohoto klání účastnila jako jediná z Brna-venkova.
Že by ostatní kolektivy neměly
odvahu??? No kdoví. My všem
soutěžícím děkujeme za reprezentaci naší organizace a gratulujeme k dosaženým výsledkům.
Zdeněk Milan,
starosta hasičského sboru

Odešel kamarád …
Zemřel po dlouhé, těžké nemoci ve čtvrtek dne 22. února 2007 ve věku 83 let. Kdo?
Pan MOJMÍR KRAVKA. Pro
mnohé občany člověk úplně
neznámý, pro některé starý
pán z Nivek, který téměř nevychází z domu. Pro hasiče
kamarád, kolega, čestný člen.
Máme v paměti, jak na houkání sirény přijížděl na kole
z Nivek k hasičské zbrojnici,
aby mohl jako člen hasičského
sboru při požárech a zátopách
pomáhat bližním v obci i širokém okolí. Často to byla velmi fyzicky i psychicky náročná
práce, zvláště v době parních
vlaků, kdy na jaře a v létě hořelo v lesích okolo tratě téměř
každý den. Hasičská technika se
s dnešní nedala srovnat, cisterny prakticky nebyly, a tak každý
zásah byl nepředstavitelná dřina. I v té době probíhala školení
a cvičení jednotky a pan Kravka
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se jich pravidelně zúčastňoval.
Byl zařazen i do družstva, které
bylo zapojeno do celostátní soutěže požárních družstev (CSPD)
a v létech 1961–1990 „bodovalo“
v okresních i krajských kolech.
Měl více než padesát let, když
přestal soutěžit. Pak převzal
stopky a praporky rozhodčího
a na soutěže dospělých i mládeže jezdil ještě dlouhá léta.
Do roku 1985 platil zákon
18/1958 o požární ochraně,
který dával velké pravomoci
národním výborům v oblasti
prevence před požáry. Národní
výbory měly za úkol organizovat požární kontroly drobných
provozoven a preventivní prohlídky obytných domů. Pan
Kravka vykonával funkci preventáře, organizoval a školil
prohlídkové skupiny a kontroly
i prohlídky též prováděl. Můžeme tvrdit, že mnoha zastáveckým zachránil střechu nad
hlavou, když včas upozornil na

zazděný trám v komíně, vadná
komínová dvířka a další závady,
zvláště v době, kdy bylo v módě
vařit na propan-butanu a topit
topnou naftou. Obě tyto požárně nebezpečné látky byly v domácnostech vedle klasického
uhlí a briket hojně skladovány.
Hasiči, mimo jiné, vždy pečovali o vzhled obce. Sbírali železný šrot, káceli přerostlé stromy. Podíleli se i na „Akcích Z“.
I pan Kravka pravidelně přikláPokračování na str. 33

dal ruku k dílu, například při
opravách Dělnického domu,
lávky u zdravotního střediska, chodníků, stavbě mateřské
školky a lidové školy umění,
zkrátka všude, kde byli zapojeni
zastávečští hasiči.
Pamatujeme ho jako obětavého organizátora tradičních
hasičských plesů. Rád se zúčastňoval zájezdů pořádaných hasičským sborem. Dokázal posedět a popovídat si i s podstatně
mladšími. Dokázal zavzpomínat
na totální nasazení, zážitky z vál-

ky a poválečného období, popovídat, co je nového „ve Šmeralkách“ a jak mu jezdil jeřáb, na
kterém léta pracoval, zanadávat
na výkon Čechie, které byl velkým příznivcem. Rád vzpomínal zvláště na hasičský zájezd,
kdy již jako důchodce byl týden
pod stanem u Baltského moře
a týden v Berlíně u družebního
hasičského sboru.
Skromný, nenáročný, nepokazil žádnou legraci, zkrátka oblíbený, kamarád. Obdržel řadu
hasičských i obecních čestných

uznání a řadu hasičských vyznamenání. Co je to platné, nemoc
a stáří udělaly své. Mirečku, jsme
rádi, že jsme Ti pár pěkných let
mohli stát u hasičů po boku, že
jsi byl jedním z nás.
Vy ostatní, vzpomeňte s námi, odešel kamarád, který nečekal na odměnu, chválu a metály, a přesto pro obec udělal kus
záslužné práce. Odešel dobrý
člověk.
Za hasičský sbor Zastávka
Zdeněk Milan, starosta sboru

BILANCOVÁNÍ ZAHRÁDKÁŘŮ
Na loňské valné hromadě
jsme zvolili výbor naší organizace, který doznal dvě změny.
Namísto paní Kokojanové přišel Oldřich Kocáb a Dušana
Hausera vystřídala paní Hana
Krieblová. Výbor tak v loňském
roce pracoval v následujícím
složení – Věra Bohuslavová,
Hana Krieblová, Anna Štrofová, Vlasta Vítová, Mikuláš Bohuslav, Karel Karásek, Oldřich
Kocáb, Ivo Konečný, Jan Křivý,
Josef Machát a Přemysl Kaláb.
Výbor ze svého středu potom
obsadil jednotlivé funkce. Předsedou je Jan Křivý, jednatelem
Vlasta Vítová, hospodářkou,
či jak říkáme pokladní, Anna
Štrofová a správcem Mikuláš
Bohuslav. Výbor se schází pravidelně jednou měsíčně s většinovou účastí. Podle možností se
schůzí výboru zúčastňují členové revizní komise. V loňském
roce jsme měli 64 členů.
Pokud jde o jednotlivé akce,
rok vždy začínáme přípravou

zahrádkářského plesu. Nejvážnějším úkolem je vždy zabezpečení dostatečně bohaté
tomboly. To se nám zásluhou
mnohých členů výboru podařilo. Byli jsme dokonce úspěšní
i u dříve nedostupných sponzorů. Již druhý rok máme jinou
„hudbu“. Nyní nám na plese
hrají Leszczynští ze Zbýšova.
S hudbou byla spokojenost,
přesto, že letos jsme pro one-

mocnění postrádali zpěvačku.
Partner tento nedostatek vynahrazoval nasazením s krátkými
přestávkami. Chci také zmínit
dobrou spolupráci při pořádání
plesu s Vladimírem Blažejovským starším a personálem restaurace Dělnický dům. Účast
je menší již opakovaně, i přes
různé snahy o vylepšení – mysPokračování na str. 34
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 33

lím tím atraktivní tombolu,
předtančení taneční školy pana
Michala Holého, změnu hudby,
uvítací drink i prakticky nejnižší vstupné – se nám nedaří ji
zvýšit. Přesto jsme se ve výboru rozhodli připravovat ples na
únor 2008.
Z iniciativy přátel ze Slovenského Grobu se v loňském srpnu
uskutečnil zájezd na Slovensko.
Zvolili jsme formu jednodenního zájezdu s očekáváním, že se
podaří zvýšit účast. Bohužel ani
toto nepomohlo. Přesto ti, co
nejeli, mohou jen litovat. Navštívili jsme termální koupaliště ve
Velkém Meděru (Čalovu). Zde
jsme celý půlden strávili s přáteli Grobany a na večer jsme odjeli
do Grobu, kde bylo v kulturním
domě (na kterém jsme se také
brigádně při jeho výstavbě podíleli) přichystáno pohoštění,
proslovy – přivítal nás rovněž
místní starosta pan Javorka.
Tentokrát mu mohl odpovědět
a pozdravit se s ním náš starosta, pan Pospíšil, který se zájezdu
rovněž zúčastnil. Asi v jedenáct
hodin jsme poděkovali a vraceli
se spokojeni domů.
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V našem středisku bylo hlavním úkolem připravit moštárnu, sušárnu a povidlárnu k pokud možno bezproblémovému
provozu během sezóny a zajistit
přípravu dřeva. Sušení a vaření povidel zabezpečují Karel
Karásek a Přemek Kaláb. Moštování zajišťovali např. Mikuláš Bohuslav a Ivo Konečný.
V roce 2006 se vymoštovalo
4513 l ovocného moštu, usušilo
620 kg ovoce a uvařilo povidel
z 1353 kg švestek. Bylo to asi
o dvacet procent více než v roce
předešlém a finanční přínos je
pro nás nezanedbatelný. Právě
díky němu můžeme naše středisko udržovat. Podstatné je
také, že tyto služby mohou na
Zastávce využívat jak naši členové, tak ostatní spoluobčané,
a to i z okolních vesnic. Místnost, ve které se scházíme, jsme
v loňském roce z podnětu členů
výboru vymalovali a vybavili
novými záclonami a ubrusy.
Na podzim jsme uspořádali
tradiční výstavu ovoce, zeleniny a květin. Stále nás ale trápí
malý zájem jak ze strany vystavovatelů, tak návštěvníků. Pro-

to jsme ve snaze oživit zájem
o výstavu doplnili obrazy zastáveckých občanů Jana Žaluda,
bývalého předsedy naší organizace, Ludvíka Holuba. Přesto
účast byla stejná jako minulá
léta a i okruh návštěvníků se
jen velmi málo posunul. Z vystavovatelů zahrádkářské části
největší zájem vzbudila expozice jablek pana Kokojana. Zajímavým nápadem upoutala také
pozornost expozice paní Vítové. Musím ale pochválit všechny vystavující, je vidět, že se na
výstavu připravují. Jen kdyby
jich bylo víc. Víc by třeba i těch,
co se přijdou podívat.
Na závěr chci poděkovat
všem členům, kteří v loňském
roce aktivně pomohli, ať už na
kterékoli akci. Je pravda, že takové to budovatelské nadšení,
které většina z nás zažila, už
patří minulosti. Přesto, když je
potřeba, se dáme dohromady
a kus práce se udělá. Musím
také ocenit přístup obecního
úřadu, který je k naší organizaci trvale vstřícný a jako takový
jej oceňujeme.
Pro letošní rok vidíme jako
hlavní tyto úkoly: připravit na
sezónu naše účelové zařízení,
věnovat se údržbě areálu. Rovněž chceme více využívat toto
naše zařízení – nabízet je členům i ostatní spoluobčanům
pro pořádání rodinných oslav.
S výborem Zahrádkářské organizace Slovenský Grob nadále udržovat kontakty. Zajistit
podzimní výstavu ovoce, zeleniny a květin. Připravit ples na
únor 2008.
Jan Křivý

TURISTICKÁ NEDĚLE
V rámci oslav 100. výročí naší TJ Čechie Zastávka pozval
odbor Asociace sportu pro všechny občany Zastávky na dříve
tradiční jarní turistickou neděli.

V neděli 25. dubna se na obvyklém místě u budovy ředitelství fy Thermona sešlo na třicet
občanů a občánků Zastávky,
aby se zúčastnili připraveného
výletu.
Pod vedením náčelníka odboru p. Křivánka a cvičitelek
pí. Gloserové a pí. Říhové jsme
se vypravili do Žlebů a po červené značce směřovali na Příbram. Po pár kilometrech byly
pro děti přichystány soutěže,
které prověřily základní vědomosti dětí o přírodě, a doufám,
že je hlavně pobavily.
Potom jsme kolem příbramského mlýna a kolem potoka
Habřiny zamířili zpět k Zastávce. Na známém místě u tří po-

toků jsme se pak ještě jednou
zastavili, abychom se posilnili

opečenými špekáčky, procvičili
dovednost chůze po laně. Všem
účastníkům jsme předali pamětní účastnické listy, řádně zalili ohniště a spokojeně zamířili
domů k obědu s pocitem krásně
prožitého dopoledne v přírodě
a ve společnosti přátel.
Vladimír Křivánek

MIGHTY SHAKE ZASTÁVKA ÚSPĚŠNĚ
UVEDLA „PENÍZEK“
Dne 23. března 2007 nastal
pro taneční skupinu MIGHTY
SHAKE ZASTÁVKA každoroční zlom v taneční sezoně.
V brněnském Boby centru se
totiž uskutečnilo regionální
kolo formací, kde taneční skupiny z krajů Jihomoravského
a Zlínského poprvé představovaly svou tvorbu pro soutěžní
sezonu 2007.
A jelikož v Jihomoravském
kraji sídlí hned několik věhlas-

ných tanečních skupin, které si
pravidelně rozdělují tituly na
MČR, regionální kolo tohoto
kraje probíhá v napjaté atmosféře očekávání výkonů soupeřů a předvídání adeptů na titul
MČR.
MIGHTY SHAKE ZASTÁVKA pod vedením Michala Holého představila během tohoto
regionálního kola 3 choreografie ve stylu street dance, z nichž
nejočekávanější byla, z důvodu
obhajoby titulu, choreografie

dospělých tanečníků s názvem
„Penízek“ (v roce 2006 získal
MIGHTY SHAKE ZASTÁVKA
titul MČR s choreografií Phat-trix).
„Penízek“ je z tvorby MIGHTY SHAKE ZASTÁVKA nejvíce „stavěn“ pro divadelní jeviště.
Velkou roli v celkovém dojmu
hraje prostor, kde představení
probíhá, světla, image tanečníků a kromě tanečního i herecký výkon všech zúčastněných.
To jsou prvky, z nichž některé
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nelze na trénincích úplně simulovat, proto jsme vlastně i sami
trochu očekávali, jaké pocity
choreografie v konečné podobě
v divácích vlastně zanechá. Už
po vytvoření image tanečníků
(děj choreografie se odehrává
ve světě mrtvých), nám přítomným příznivcům bylo ale jasné,
že je na co se těšit, proto nás od
čekání na „vrchol večera“ neodradila ani skutečnost, že naše
kategorie byla v programu až
úplně na závěr vyčerpávajícího soutěžního dne, tedy kolem
21. hodiny večer.

Dočkali jsme se. Tanečníci
MIGHTY SHAKE ZASTÁVKA
se přichystali na tanečním parketu ke svému výkonu a rozezněly
se první tóny hudebního doprovodu. Následovalo osm minut
strhující podívané a nadšený
aplaus diváky zaplněného Boby
centra nás zbavil pochybností
o úspěšném navázání na loňský
zlatý Phat-trix. O pár minut později se všem 28 zúčastněným tanečníkům houpala na krku zlatá
medaile a my diváci jsme v sobě
ještě dlouho přemílali dojmy ze
shlédnutého představení.

Je to ale zatím jen první krok
k obhajobě titulu MČR a ve světle teprve se blížící celorepublikové bitvy (5. 5. 2007 v brněnském Boby centru) se může zdát
bezvýznamný. Pro MIGHTY
SHAKE ZASTÁVKA se ale den
23. března 2007 stane památným,
neboť ohlasy diváků a kritiky nás
nenechaly na pochybách, že „Penízek“ zasáhl publikum a bude
patřit mezi klenoty tvorby choreografa Michala Holého.
Věra Francálková, vedoucí
složky společenských tanců

Pořadí

School Production

Název choreografie

1.

Mighty Shake Zastávka

Penízek

2.

Actiwity DC Břeclav

A vo tom to je

3.

X Side vs. X trim Brno

X+X=draslík

Pořadí

Kategorie - Street Dance II junioři

Název choreografie

1.

Dynamic Brno

Last fight

2.

Magic Free Group Brno

Á jo!

3.

Beat Up Brno

Story about --- Dance ...

4.

Mighty Shake Zastávka

Nikola už nemůže

5.

B - Fresh Street Dance Brno

Pod vlivem ...

6.

T.S. Zkrat

Make Noise

Pořadí

Kategorie - Street Dance III děti

Název choreografie

1.

Mighty Shake Zastávka

Karneval

2.

Magic Free Group Brno

Lolipop

Pozn.: Kompletní výsledky regionálních kol formací naleznete na www.tanecniunie.cz.

V pátek 22. června 2007 proběhne v KD Cristal prezentace tvorby taneční skupiny MIGHTY
SHAKE ZASTÁVKA v novém pojetí. Přehlídku činností všech našich složek jsme se rozhodli
nahradit tanečně-divadelním projektem našich nejzkušenějších tanečníků.
Všichni jste srdečně zváni!
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Ve dnech 4.–6. května 2007 proběhla v Dělnickém domě
přehlídka mysliveckých trofejí z regionu v působnosti
Městského úřadu v Rosicích. Organizačním zajištěním celé
akce bylo pověřeno MS „Bažant“ Babice u Rosic.

PŘEHLÍDKA LOVECKÝCH
TROFEJÍ

Přehlídka byla slavnostně
zahájena 5. 5. 2007 v 10.00 hodin. Přítomné myslivce a přátelé přírody přivítal myslivecký
hospodář pověřeného MS Vladimír Blažejovský a místopředseda Městského úřadu v Rosicích Josef Hájek, který oficiálně
zahájil přehlídku. Vážnost celého zahajovacího aktu vyzvedly
fanfáry kvarteta trubačů.
Myslivci seznámili veřejnost
s trofejemi ulovené zvěře. Jednalo se o 136 ks trofejí srnčí
zvěře, 12 ks trofejí jelení zvěře,
3 ks trofejí muflona, 1 ks trofeje
lišky obecné.
Kromě vystavovaných trofejí byla předvedena ukázka MS
Zbýšov s rozmístěním jednotlivých typů krmných zařízeních
pro spárkatou zvěř a zvěř drobnou v jejich honitbě na přiložené mapě honitby. Po celý den
pro návštěvníky přehlídky hrála dechová kapela Jana Jarolíma
z Jamolic.
Žáci ZUŠ Zastávka pod vedením paní Krupicové vystavili
svá díla s tematikou přírody.Ve-

řejnost měla možnost shlédnout
krátkou ukázku výcviku dravce,
kterou předvedl sokolník Ivan
Izsof. Po celou dobu přehlídky
probíhala na jevišti v sále videoprojekce, která seznamovala přítomné odborníky i laiky

s životem jednotlivých druhů
zvěře v naší přírodě.
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V průběhu celé přehlídky
loveckých trofejí bylo možno
v prodejním „koutku“ zakoupit potřeby pro myslivce i pro
milovníky přírody. Jednalo se
hlavně o doplňky pro pobyt
v přírodě. Svoji ruční uměleckou práci předvedl na prodej-

ní výstavce také nožíř pan Jiří
Čurda z Rešic.
Tato akce, kterou uspořádali
myslivci v naší obci již druhým
rokem, byla všemi návštěvníky,
kterých bylo za celou dobu výstavy celkem 210, přijata pochvalně.
Velký dík patří všem sponzorům,

ČINNOST KLUBU
SENIORŮ
Dovolte nám, abychom vás seznámili s činností zastáveckého
klubu seniorů za poslední půlrok.

3. srpna 2006 jsme uspořádali zájezd do Mikulova (prohlídka města, Dietrichsteinská
hrobka a zámecké zahrady,
státní zámek Valtice a zámecký park v Lednici). V září nám
k tanci a k poslechu hrála čtyřčlenná skupina z Rosic a pan
Sigmund.
Úspěšný byl i vlakový výlet
do Kralic nad Oslavou (Památník Bible kralické, kostel svatého Martina), odkud jsme pokračovali do Otradic (penzion
Jízdárna, chov koní) a celý výlet
jsme zakončili v Náměšti nad
Oslavou.
V tomto měsíci se také konal
zájezd do Vranova nad Dyjí (zámek, přehrada) a do Znojma.
Den seniorů jsme strávili v zastáveckém domově důchodců.
Využili jsme nabídky DD ke
dni otevřených dveří, abychom
poznali prostředí, kde a jak žijí
rovněž senioři.
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Listopad nám zpříjemnil
pan Ladislav Čech promítáním filmových záznamů z dění
posledních šedesáti let v Zastávce a okolí, pěveckým vystoupením reportáže doplnily
paní Medková a paní Kabelková. Tradicí se stalo vyrábění
adventních věnců a svícnů za
odborné asistence paní Sigmundové. Tato akce má velký
úspěch. Na pozvání jsme se
ve Zbraslavi zúčastnili předvánoční slavnosti s hudebním
programem pana Jaroslava
Bendeho. I náš klub pořádal
před Vánocemi setkání s hosty
ze Zakřan, proto naše členky
k pohoštění připravily vánoční cukroví. Pro dobrou náladu nám přijeli zahrát Roveři
ze Zbýšova, závěr večera opět
patřil panu Sigmundovi. Silvestr 2006 strávily naše členky
v klubu v Zakřanech, kde byl
připraven pěkný program.

kteří přispěli svými dary k uskutečnění této akce. Největší podíl
díků patří všem členům MS, kteří se podíleli aktivně na přípravě celé akce i na jejím hladkém
a zdárném průběhu.
Myslivosti Zdar!
Ing. Zdeněk Matoušek
Rok 2007 jsme zahájili autobusovým zájezdem do Mahenova divadla v Brně, kde jsme
shlédli komedii Veselé paničky
Windsdorské. Lednové setkání
v klubu všem přiblížilo plán činnosti pro rok 2007, termíny akcí.
Stihli jsme také vycházku do
Příbrami a Vysokých Popovic.
V únoru nám pan Šaroun z Kralic promítl a doplnil osobním
výkladem dokumenty k 50. výročí letiště v Náměšti nad Oslavou, z autoklubu veteránů.
15. února jsme přijali pozvání do klubu seniorů v Oslavanech k masopustní veselici. Zopakovali jsme i pěší vycházku,
tentokrát do Vysokých Popovic
a Lukovan.
Vážení čtenáři, máte-li zájem
o naši činnost, přijďte za námi.
Můžete si prohlednout kroniku s dokumentací, fotografická
alba, které s velkou pečlivostí
vede paní Klímová. I díky ní
můžeme při příležitosti osobních jubileí našim členům popřát, předat malý dárek, písničku paní Medkové. Opět jsme
přivítali nové členy a věříme,
že za námi přijdou i ti, kterým
bývá doma smutno. Přejeme
všem hodně zdraví.
Anežka Nováková,
Klub seniorů Zastávka

O práci a nejbližších záměrech
MO STP v Rosicích
Místní organizace Svazu tělesně postižených v České republice, občanské sdružení, sdružuje více než 200 členů s různým
zdravotním postižením z deseti
obcí rosického regionu. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., je
členem Národní rady zdravotně
postižených ČR.
Členové MO STP se sešli dne
16. března 2007 na své výroční
schůzi, aby zhodnotili činnost
v roce 2006 a řekli, na co zaměří svoji pozornost v roce 2007.
Ve zprávě bylo konstatováno, že
činnost organizace je na dobré úrovni a je velice různorodá.
Organizace zabezpečuje zájezdy
do termálních lázní v Maďarsku.
Podílí se na organizaci rekondičních pobytů v Orlických horách
a v Beskydech Spolupracuje při
organizaci rekreačních pobytů
v italském Bibione. Členky organizace před vánočními svátky
navštěvují imobilní členy, které informují o práci organizace
a současně jim předávají malou
pozornost – vánoční balíčky.
Počátkem letošního roku nám
byla zapůjčena městem Rosice
vývěsní skříňka na Palackého
náměstí, kde informujeme jak
členy, tak občany města o svém
počínání. Všechny tyto aktivity
můžeme konat díky účinné finanční pomoci, kterou nám v roce 2006 poskytly Město Rosice
a Obec Zastávka. Děkujeme jim
za jejich pomoc organizaci. Také
v roce 2007 poskytlo finanční po-

moc Město Rosice. Obec Tetčice
schválila též poskytnutí finanční
pomoci a schválená částka bude
v brzké době připsána na účet organizace. Obdobná informace je
též z Obce Zastávka.
Jednání schůze byl přítomen
starosta Města Rosice pan Ing. Klíma a místostarosta p. Hájek. Oba
ve svých vystoupeních ocenili práci organizace. Obdobně přítomná
předsedkyně Okresního výboru
STP paní Linderová ocenila práci
organizace. Velice přínosné bylo
vystoupení vedoucí sociálního
odboru MěÚ Rosice paní Bc. Vaverkové, která seznámila přítomné se změnami v oblasti sociálního zabezpečení a péče o postižené
občany. Doplnila ji z pohledu STP
paní Linderová. Obě pak zodpověděly dotazy týkající se této problematiky. Dotazy z oblasti života
města zodpověděli přítomní představitelé města.
Děkujeme všem firmám, podnikatelům a členům organizace za dary věnované do tradiční
tomboly, které byly velice hodnotné a každého z přítomných
jistě potěšily.
Naše poděkování patří pracovníkům restaurace FC Slovan
Rosice, v jejíchž prostorách se
schůze konala. Nejen za vzornou
obsluhu panu Janíčkovi, za přípravu chutného jídla pí. Nováčkové a p. Führlingerovi, ale velké
poděkování patří také provozní
pí. Prokešové, která se svým kolektivem dokázala připravit prostory restaurace pro 126 sedících

účastníků schůze. Ještě jednou
děkujeme.
Z jednání pořídila kabelová televize šot, který bude promítnut
ve zpravodajství RKTV. Děkujeme za umožnění natočení šotu
řediteli KIC p. Volánkovi a kameramanu RKTV p. Dvořákovi.
Organizace si vytyčila náročné cíle pro rok 2007. V nejbližší
době připravujeme jednodenní
zájezd do termálních lázní v Maďarsku (neděle 27. května 2007).
Cena zájezdu je 370 Kč. Členové
MO STP zaplatí, díky finančnímu
příspěvku města, částku 200 Kč.
Přihlášky přijímá pí. Bohýlová.
Pro měsíc červen připravujeme půldenní poznávací zájezd
do Moravského Krumlova spojený s návštěvou monumentální
Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Dále pak navštívíme Ivančice s prohlídkou pamětní síně
Alfonse Muchy a Vladimíra
Menšíka. Navštívíme i rozhlednu Vladimíra Menšíka na Hlíně.
Bližší podrobnosti o obou akcích
sdělíme prostřednictvím kabelových televizí, plakátů a vývěsky
organizace.
Ještě jednou děkujeme všem,
kteří nám v naší práci pomáhají.
Zejména děkujeme za finanční
podporu Městu Rosice, Obci Tetčice a Obci Zastávka, bez jejichž
pomoci bychom nemohli naše
záměry realizovat.
Svaz tělesně postižených
v České republice, o.s.,
místní organizace
Komenského nám. 620,
665 01 Rosice, IČO 711 87 405
Poláková Božena,
jednatelka MO
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ZE ŽIVOTA ŠACHISTŮ SOKOLA
ZASTÁVKA
Nataša Richterová obsadila 11. místo
na Mistrovství České republiky v Seči
10. až 16. března se konalo Mistrovství ČR
mládeže v Seči u Chrudimi. Výborného výsledku dosáhla Nataša Richterová ze Sokola Zastávka, když získala 5 bodů (celkem se hrálo 9 kol).
Zejména výhra v posledním kole nad Janou Petrovou z Klatov ji posunula těsně za první desítku
nejlepších. Celkem se v kategorii dívek do 12 let
zúčastnilo 24 šachistek. Zvítězila Kristýna Sobolová z Vysokého Mýta.

Radek Musil přeborníkem Obce Sokolské
Dne 31. března proběhl v Rajhradě mezinárodní šachový turnaj v rapid šachu, který byl zároveň přeborem Obce Sokolské a kvalifikací pro
Mistrovství ČR. Vynikajícího úspěchu dosáhl
Radek Musil (Sokol Zastávka), když celkově obsadil 6. místo se ziskem 4.5 bodu (7 kol) a získal
titul Přeborníka Obce Sokolské do 10 let. Zvítězil
Lászlo Takacs z Dunajské Stredy.

V kategorii do 14 let byl Michal Kratochvíl 37.
(3 b), Zdeňek Mattes 45. (2.5 b), Soňa Sýkorová
49. (2b). Celkem se zúčastnilo 57 šachistů a šachistek. Zvítězil Kantor Reka z Dunajské Stredy
(6.5 b).
Celkově si v přeboru Jihomoravského kraje
vede nejlépe Nataša Richterová na 6. místě a Soňa
Sýkorová na 7. místě v kategorii dívek do 12 let.
V kategorii chlapců do 10 let je Radek Musil na
9. místě, v kategorii do 14 let je Michal Kratochvíl
rovněž na 9. místě a Zdeňek Mattes na 15. místě.
Další kvalifikace se bude konat 19. května v Hodoníně.
1. května proběhl v Žabčicích Okresní přebor
žactva. Nejlépe se umístnil Radek Musil, získal
druhé místo a Michal Kratochvíl (obhájce loňského prvenství) třetí místo. Zvítězil Radek Přibyl z Tetčic.
Dušan Lacko st.,
Sokol Zastávka

Měsíc červen je obdobím, kdy si většina z nás říká, že ten čas
opravdu rychle letí … Před chvílí tu byly Velikonoce a už nás
sluníčko láká někam k vodě. Pro ty z nás, kteří mají doma dítě
školou povinné však představuje i ukončení dalšího ročníku
školní docházky. Dovolte nám tedy, abychom této příležitosti
využili i k rekapitulaci dění na ZUŠ v uplynulých měsících.

V letošním školním roce má
ZUŠ v Zastávce 172 žáků. Ti jsou
vyučováni v hudebním, tanečním a výtvarném oboru pod vedením kvalifikovaných učitelů.

Učitelský sbor
Hudební obor:
R. Andrle – kytara, zpěv
B. Hlaváčková – zpěv
E. Keřkovská – dechové
nástroje dřevěné
P. Kříž – dechové nástroje
žesťové a dřevěné

J. Leszczynski – dechové
nástroje dřevěné, elektronické
klávesy, hudební nauka
K. Prokešová – klavír
J. Skřípek – akordeon,
elektronické klávesy
J. Suchomel – housle
Taneční obor:
A. Tumová
Výtvarný obor:
M. Krupicová

Účast na
soutěžích
Naši žáci letos reprezentovali ZUŠ na soutěži v komorní hře s převahou dechových
nástrojů, kterou pro školní
rok 2006/2007 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR.
Soutěže se zúčastnili Kryštof a Markéta Kratochvílovi,
kteří hrají na trubku pod
vedením pana učitele Petra Kříže. V okresním kole,
které se konalo 27. února,
získali 1. místo s postupem
do kola krajského. Zde si
v březnu vybojovali krásné
2. místo.
K tomuto úspěchu jim
gratulujeme a věříme, že
je tento úspěch povzbudí
v další práci.

Přehled akcí ZUŠ ve školním roce 2006/2007
Ve školním roce 2006/2007 přispěla ZUŠ ke kulturnímu dění v obci organizací či účastí na níže uvedených akcích.

DATUM

AKCE

MÍSTO

Oslava 150. výročí založení železnice Brno–Zastávka

Nádraží ČD

16. 11. 2006

Žákovský koncert

Sál ZUŠ

15. 12. 2006

Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ

Sál ZUŠ

19. 12. 2006

Vystoupení žáků pro seniory

Domov důchodců

20. 12. 2006

Vánoční žákovský koncert

Dělnický dům

26. 12. 2006

Malý vánoční koncert

Kostel sv. Jana Křtitele

8. 3. 2007

Žákovský koncert

Sál ZUŠ

22. 3. 2007

Učitelský koncert

Dělnický dům

2. 4. 2007

Vystoupení žáků na akci
Den s deníkem Rovnost

prostranství naproti Hornickému
domu

8. 4. 2007

Malý velikonoční koncert

Kostel sv. Jana Křtitele

Žákovský koncert

Sál ZUŠ

16.–17. 9. 2006

19. 4. 2007
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ŠKOLSTVÍ

INFORMACE ZE ZUŠ

Oslava 150. výročí založení železnice Brno–Zastávka

Malý velikonoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele

Přehled vyučovaných hudebních nástrojů
V současné době jsou v ZUŠ v hudebním oboru vyučovány následující hudební nástroje:
Klávesové: klavír, akordeon, elektronické klávesové nástroje
Strunné:
kytara
Smyčcové: housle
Dechové:
zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, trubka, tenor, baryton, lesní roh
Zpěv:
sólový zpěv
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PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ PRO STUDIUM
VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008
Ve školním roce 2007/2008 budou opět přijímáni žáci do všech vyučovaných oborů – hudebního, tanečního a výtvarného. Doporučený

věk pro zahájení výuky v jednotlivých oborech
uvádíme v následující tabulce:

OBOR

ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVNÉHO
STUDIA

ZAHÁJENÍ ŘÁDNÉHO
STUDIA

Hudební

6 let

7 let

Taneční

5–6 let

7 let

Výtvarný

6–7 let

8 let

Přijímací řízení bude probíhat v měsíci červnu.
Bližší informace lze získat na tel. čísle 546 429 008
nebo osobně v budově ZUŠ (pondělí, čtvrtek –

12.30–16.30 hod.), kde je možné si také vyzvednout přihlášky ke studiu.

Slovo
na závěr …

Den s deníkem Rovnost

P O Z V Á N K A

Z U Š

Závěrečný žákovský koncert se koná ve čtvrtek 7. června
v 17.00 hod. v sále Dělnického domu.
Výstava prací žáků výtvarného oboru, kterou můžete
navštívit 12.–22. června v prostorách Obecního úřadu.

Jistě souhlasíte, že
mají žáci za sebou další náročný rok, v němž
zvládli nejen rozvíjet
své schopnosti, ale díky
mnoha
vystoupením
také obohatit kulturní
dění v naší obci.
Rádi bychom jim tedy
na tomto místě poděkovali za jejich píli a popřáli jim, aby prožili krásné
prázdniny, odpočali si
a nabrali spoustu sil pro
práci v příštím školním
roce.
Jiří Skřípek
a Eva Keřkovská

PROJEKT „ŽIJEME SPOLU“ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Již několik let v rámci projektu „Žijeme spolu“
se děti naší školy setkávají s dětmi z Bělé pod
Bezdězem. Nejinak tomu bylo i letos v dubnu,
kde si vyměnily své umělecké zkušenosti v rámci
„Umělecké dílny“.

Prvního dne se děti ubytovaly v nedalekém
penzionu, poobědvaly ve školní jídelně a zbytek
odpoledne vyplnily praktickými činnostmi. Ve
skupinách připravovaly linoryt a malbu hedvábného šálu. Vytvořily si vlastní náměty linorytu
i malby na hedvábí. Cílem byla tvůrčí práce. Děti
navzájem hodnotily svá díla, jejichž námětem
byla hudba kolem nás. Často byly zobrazovány
květinové motivy, motivy hudby.
Proběhla také první část hudebního kvízu –
děti poznávaly úryvky známých skladeb a melodií. Byla zadána hudební soutěž na druhý den.
Děti měly samostatně vytvořit slova a hudební i rytmický doprovod k melodii známé písně
„Marjánko, Marjánko, Marjánko má“. Odlišný
přístup k tématům všech prací činil činnost dětí
zajímavou, nutil je ke vzájemné komunikaci. Odpoledne bylo zakončeno společnou večeří.
Druhý den. Dopolední práce byla věnována
dokončení rozpracovaných výtvarných prací. Ve
volných chvílích děti věnovaly čas nácviku písně
a učily se doprovod na hudební nástroje. Odpoledne vyzkoušely ne příliš známou výtvarnou
techniku – vymývaný pastel.
Následovala prezentace písní. Všechny děti se
úkolu zhostily výborně. Děti z Bělé využily kytaru, klavír, dvojhlasný zpěv a vytleskávání rytmu.
Naše děti zpívaly jednohlasně, ale měly bohatší
hudební doprovod.

Děti z Bělé:
„Jolanko, Jolanko, Jolanko má, navař mi
polévku na den či dva, navař, navař, navař,
dítě zlatý, abych se mohl nadlábnouti.
Já bych tu polévku navařila, jen kdybych
potřeby doma měla.
Já nemám potřeby vůbec žádný, teď půjdu
vymetat všechny krámy.
Tak jsem ty potřeby nakoupila, polévku jsem
celou přesolila.
Už nemám polévku vůbec žádnou, tak si jdi
za svojí milou mámou.“

Děti ze Zastávky:
„Zastávko, Zastávko, Zastávko má,
vesničko mrňavá blízko Brna.
Jezdí tam vlaků dost, nad nima most,
do školy je to kus, tam samá kost.
Běláci přijeli, bylo jich šest, písničky skládali
na vlastní pěst.
Proto si musíme vymyslet text, abychom
chránili Zastávky čest.“
Děti z Bělé si na památku odvezly svoje práce
a snad i hezké zážitky.
Vítězslava Radová,
Lenka Hvězdová

Třetí den. Na přání hostů z Bělé jsme se vydali
na prohlídku brněnského hradu Špilberk. Zbyla
chvilka na krátký rozchod ve městě a poté oběd
ve školní jídelně.
Před rozloučením děti zhodnotily své výrobky – hedvábné šátky, linoryty, pastely – a ještě
jednou zazpívaly své písně.

ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 45

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ZASTÁVKA
Malé ohlédnutí
za uplynulými měsíci
Na úvod mi však nedá, abych
se nevrátila k anketě, kterou zde
prováděl deník Rovnost. Co mě
opravdu překvapilo, bylo vyjádření některých spoluobčanů,
že na Zastávce je málo kultury
a vůbec volnočasového vyžití.
Je možné, že každý si pod tímto
pojmem představujeme něco jiného, ale v jádru se shodneme na
tom, že jde snad o to, jak si člověk s volnem naloží sám a ostatní v tom mohou napomoci nabídkou svých aktivit. Myslím
si, že jako člověk zabývající se
volným časem pro všechny věkové kategorie jsem kompetentní se k tomu vyjádřit. Problém
bych totiž neviděla v nabídce, ale
v tom, jak jsou lidé ochotni nabídku akceptovat a něco proto
udělat. Plácnout totiž jen tak do
větru, že v Zastávce nejsou žádNÁZEV AKCE

né možnosti, je sice jednoduché,
ale mělo by to mít své opodstatnění. Mám totiž mnoho zkušeností s tím, a teď hovořím za
dům dětí, že akce by byly, ale kdo
se jich účastní? Stále jedni a ti
samí. Myslím také, že spektrum
je docela široké; pokud by někdo
namítl, že nic z toho ho nebaví,
v tom případě už má zcela vyhraněné zájmy a bude se muset
obrátit na centra, která se na to
specializují. Rozhodla jsem se
proto, že zde uvedu stručný seznam akcí, které pořádal Dům
dětí od ledna do konce dubna
v roce 2007 (viz tabulka dole).
A to jsou jen některé z akcí,
které se uskutečnily. Je však ještě
mnoho těch, které naplánovány
byly, ale pro nezájem se neuskutečnily. Nechci nikomu sahat do
svědomí, ale myslím si, že by
bylo lepší, kdyby se skutečně zajímal o dění na Zastávce a přišel
třebas i s nějakým nápadem či
návrhem.
POČET ÚČASTNÍKŮ

Maškarní karneval s Tetinami............................. 148
Jak se Rumcajs dostal na Špilberk....................... 61
Jarní prázdniny – Olympia Brno......................... 13
Jarní prázdniny – plavba na pirátské lodi.......... 10 (děti z Rosic)
Víkendovka s Šikulkou......................................... 9
Sunny dance 2007.................................................. 320 (celé okolí)
Aladinova kouzelná lampa................................... 69 (děti ze ZŠ Zbraslav,
Příbrami, Vys. Popovic)
Diskotéka pro mládež........................................... 50
Soutěž o nej vajíčko............................................... 24 (celé okolí)
Velikonoční výstava.............................................. 311 (celé okolí)
Aprílový běh........................................................... 100
Diskotéka pro děti a mládež................................. 22
Sportovní víkendovka........................................... 11 (celé okolí)
Čarodějný rej.......................................................... 60
Miss aerobik........................................................... 127
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Kromě těchto akcí nepravidelných pořádáme pravidelné
zájmové útvary. Těch je pod odborným vedením na 44. Ve druhém pololetí svoji činnost zahájil
Klub ochránců přírody, což jsou
děti 1.–4. třídy základní školy.
Zúčastnily se soutěží vyhlašovaných sdružením Brontosaurus –
Máme rádi přírodu, ke Dni země
společně hledali nejkrásnější
strom – Hledání stromu roku.

Velké úspěchy zaznamenaly
naše taneční skupiny – přípravka ARGAIV – děti 3. a 4. třídy
ZŠ, kteří na 1. ročníku taneční
soutěže Sunny dance 2007 získali
1. místo a taktéž taneční skupina
ARGAIV zde získala zlatý pohár.
Kromě toho toto taneční uskupení pod vedením Petry Kubíčkové získalo 3. místo v prestižní
taneční soutěži a postoupilo na
celorepublikové kolo 19. května
do Plzně.
Je také mnoho těch, kteří přijdou a řeknou, že o tom nevěděli.
Chtěla bych proto znovu upozornit na stránky www.ddmzastavka.cz, na kterých najdete veškeré
informace o nás a našich akcích.
Těšíme se na další akce, a také
na to, že přijdete strávit svůj volný čas k nám do DDM.
Mgr. Eva Ševčíková,
ředitelka DDM

Koncert žáků ZUŠ

Přehlídka mysliveckých trofejí

