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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři Zastáveckého zpravodaje,
s blížícími se jarními dny máme pro vás připraveno první ze čtyř letošních čísel ZZ. Ačkoliv vydávání
Zpravodaje „zchudlo“ o jedno číslo na ročník, věříme,
že i jednou za tři měsíce si vy, občané Zastávky a okolí,
uděláte čas a přečtete si jeho stránky připravené právě
pro vás.
Vedle obvyklých zpráv o dění a aktivitách v Zastávce
v něm mj. představujeme rozpočet obce Zastávka pro
rok 2009, informace o provozu sběrného střediska odpadů, výstavbě nové hasičské zbrojnice atd. Tradičně
byl také ponechán prostor pro zprávy a fotopřílohy,
které dokumentují činnost různých spolků a sdružení
působících v naší obci (hasiči, zahrádkáři, zastávečtí
senioři, obecní knihovna, dům dětí a mládeže, divadelní soubor AMOK, základní umělecká škola, …).
Nabízíme rovněž i několik pozvánek na akce připravované a inzerci.
Vážení čtenáři, dobrý a spokojený rok 2009 nejen
vám, ale i Zastávce přeje
Redakce ZZ
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OBEC INFORMUJE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
doufám, že v době, kdy se
k Vám dostává toto číslo Zastáveckého zpravodaje, se zima
vzdala své nadvlády a jarní
sluníčko probudilo přírodu
opět k životu plného krásných
barev. Doufám, že nás všechny
mine jarní únava a že se vbrzku potkáme při některé z mnoha akcí, které nás čekají.
V tomto čísle budete seznámeni s rozpočtem obce na rok
2009. Tento dokument zpravidla umožní naplánovat významné aktivity, které se v obci
uskuteční v příslušném kalendářním roce. Rozpočet na rok
2009 je z tohoto hlediska rozpočtem výjimečným, neboť
s největší pravděpodobností
bude docházet k jeho významným korekcím.
Prvním důvodem je probíhající ekonomická krize, která
zasáhla celý svět. Vzhledem
k tomu, že v České republice je
financování obcí nastaveno tak,
že nejvíce finančních prostředků získáváme prostřednictvím
daňových příjmů, je již nyní
zřejmé, že propad v této oblasti
bude více než citelný. Předpokládá se, že výpadek příjmů obcí
v České republice může dosáhnout až šesti miliard korun. Protože obce na rozdíl od státu nemají žádný podíl na spotřebních
daních, které se zvyšovat budou,
čeká nás citelný propad na příjmové stránce rozpočtu.
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Druhým důvodem je pokračující možnost získání finančních prostředků prostřednictvím evropských fondů. Tyto
prostředky jsou významné,
nicméně velice rychle mizící.
Proto se o ně musíme ucházet
i v situaci, kdy ekonomická
krize bude znamenat problémy s financováním těchto akcí.
Jsou to však pravděpodobně
poslední peníze poskytované
Evropskou unií, a tak je naší
povinností činit všechny kroky k jejich získání. Jedině prostřednictvím těchto finančních
prostředků můžeme dobudovat v naší obci nezbytnou infrastrukturu tak, abychom se
následně v době standardního
financování mohli věnovat
dalšímu zkvalitňování života
v naší obci.
V současné době jste spolu
s námi svědky dokončování
výstavby hasičské zbrojnice,
která je prvním krokem ke snížení finanční zátěže vůči dalším
generacím. Je totiž zapotřebí
si uvědomit, že vedle toho, že
obec navýší svůj majetek o miliony korun, tak nebude mít
povinnosti ročních statisícových pokut a dalších plateb,
které by musela nést v případě,
kdyby nedošlo k udržení akceschopnosti zásahové jednotky.
Díky dotaci se nám podařilo
provést rekonstrukci Sběrného
střediska odpadů. Této stavbě
je věnován samostatný článek,

nicméně bych chtěl upozornit
na to, že ačkoliv sběrné středisko existuje v obci jen pár
let, tak jsme si na něj všichni
již zvykli a bylo by krokem
zpět je rušit. Bez jeho rekonstrukce bychom však nesplňovali požadované bezpečnostní
a hygienické limity. Jsme proto
rádi, že se nám podařilo tyto finanční prostředky získat a zabezpečit v obci činnost zařízení, které mnoho z nás považuje
za standard, ačkoliv tomu tak
v mnoha místech není.
Z fondů Evropské unie jsme
obdrželi finanční prostředky
ve výši přesahující dvacet milionů korun na přístavbu naší
školy. Asi je zbytečné hovořit
o potřebě vzdělávání mladé
generace, spíše bych chtěl opět
připomenout, že obec díky
této akci smaže další významný dluh, kterým je absence
samostatné školní družiny.
Neodstranění tohoto dluhu by
vedlo k nezbytnosti razantního
snížení počtu tříd, k navýšení
počtu žáků ve třídách a tím
nepochybně ke zhoršení vzdělávání našich dětí. Projekt je
však připraven tak, aby nově
vybudované prostory umožnily škole stát se skutečným
centrem vzdělávání v obci, a to
nejen pro děti, ale i pro jejich
rodiče či prarodiče.
Jedním z posledních významných dluhů, které bychom
měli vyřešit, je dobudování
a rekonstrukce kanalizační sítě
v obci. Tato akce svým rozsahem přesahuje částku sto mi-

lionů korun. Proto se musíme
intenzivně snažit, aby se nám
i tuto akci podařilo zrealizovat
prostřednictvím evropských
fondů, neboť je zřejmé, že ačkoliv jsou to fondy administrativně jednoznačně nejsložitější, tak poskytují i nejvyšší
objem získaných finančních
prostředků.
Není smyslem mého článku
Vás informovat o veškerých
aktivitách, které obec zabezpečuje. Chtěl jsem jen připomenout, že obec má své povinnosti, které dříve nebo později
bude muset plnit. Protože je
lepší tyto povinnosti plnit pomocí získaných peněz z dotací,
děláme všechny kroky k tomu,
abychom je získali. To s sebou
samozřejmě nese i stinnou
stránku, neboť u všech tako-

vých akcí musíme zabezpečit
jejich spolufinancování. To
může vést k situaci, že někteří
z Vás se mohou domnívat, že
by bylo zapotřebí finančních
prostředků i v jiných oblastech. Nepochybně tomu tak je.
Nicméně každý z nás, ve svém
osobním životě, si v případě
realizace velkých akcí musí stanovit postup a priority. V případě zastupitelstva obce je
touto prioritou snížení zátěže
pro další generace a podpora
života v obci. Srovnáte-li situaci naší obce s obcemi a městy
okolními, tak je skutečností, že
se nám podařilo získat nejen
značný objem dotací, ale udržet a rozvíjet majetek obce, aby
mohl sloužit nám všem. Není
právě samozřejmé, že máme
jeden z nejhezčích kulturních

stánků v okolí, ve kterém pořádají akce i organizace okolních
obcí a měst. Stejně tak není samozřejmé, že máme bezpečný
a především veřejnosti otevřený sportovní a současně i společenský areál, který rovněž využívají nejen občané naší obce.
Vzhledem k úkolům, které nás
očekávají, zůstane právě rozvoj
těchto zařízení další prioritou
v naší práci.
Vážení spoluobčané, jsou
před námi krásné jarní měsíce plné možností vzájemného
setkávání s blízkými. Doufám,
že se nám jaro vskutku vydaří
a že zažijeme hodně příjemných chvil.
Krásné jaro Vám přeje
Petr Pospíšil, starosta obce

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 26. 11. 2008
ZO schvaluje:
1. zaslání upozornění p. Pavlíkovskému,
ohledně nedodržování nájemní smlouvy
na zahradu
2. rozpočtové opatření č. 11 /2008 (viz příloha)
3. uzavření smlouvy o ručení mezi Obcí
Zastávka a společností D. S. Leasing, a. s.,
na jejímž základě Obec Zastávka písemně prohlašuje, že uspokojí věřitele, jestliže
dlužník KTS Ekologie s. r. o. nesplní jakýkoliv svůj splatný závazek včetně příslušenství
vyplývající z leasingové smlouvy na první
automobil, jako tam i uvedených smluvních
pokut, a to v termínu splatnosti. Za závazek

považují smluvní strany i Vyúčtování a vyrovnání z důvodu předčasného zániku
Smlouvy vč. příslušenství a smluvních pokut. Ručitelský závazek je sjednán do výše
500 000 Kč
4. uzavření smlouvy o ručení mezi Obcí
Zastávka a společností D. S. Leasing, a. s.,
na jejímž základě Obec Zastávka písemně
prohlašuje, že uspokojí věřitele, jestliže dlužník KTS Ekologie s. r. o. nesplní jakýkoliv svůj
splatný závazek včetně příslušenství vyplývající z leasingové smlouvy na druhý automobil, jako tam i uvedených smluvních pokut,
a to v termínu splatnosti. Za závazek považují
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

smluvní strany i Vyúčtování a vyrovnání z důvodu předčasného zániku Smlouvy vč. příslušenství a smluvních pokut. Ručitelský závazek je sjednán do výše 500 000 Kč
smlouvu o půjčce mezi věřitelem Obcí
Zastávka a dlužníkem KTS Ekologie s. r. o.
na částku 30 000 Kč
zakoupení nádob na separaci odpadů
smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování
odpadu v obci Zastávka č.10/08
Mgr. Martina Oujezského členem Školské
rady ZŠ a MŠ TGM Zastávka
RNDr. Petra Pospíšila členem Školské rady
ZŠ a MŠ TGM Zastávka
Mgr. Jaroslavu Baštařovu členkou Školské
rady ZŠ a MŠ TGM Zastávka
uzavření dodatku ke smlouvě s TJ Čechie
Zastávka (vyplacení fin. prostředků z rozpočtu roku 2008)
uzavření Smlouvy o souhlasu s umístěním
a realizací stavby na pozemku ČR – ÚZSVM
(vybudování přípojek vody, plynu a dešťové
kanalizace)
uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností ze stavebního povolení na výstavbu energetického zařízení v souvislosti s výstavbou objektu nové hasičské zbrojnice, a to mezi Obcí
Zastávka a firmou E.ON Distribuce, a. s.
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Zastávka a firmou E.ON
Distribuce, a. s.
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Zastávka a firmou DUR
plus s. r. o.
prodej p. č. 1129/17 o výměře 4 m2 a 1129/21
o výměře 10 m2 za cenu 500 Kč za/m2
prodej p. č. 47/16 o výměře 3 m2, p. č. 47/19
o výměře 60 m2 a p. č. 51/4 o výměře 48 m2
za cenu 100 Kč/m2
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18. revokaci usnesení ze dne 24. 9. 2008 ve věci
nájmu pozemku p. č. 1069/1
19. prodej budovy č. p. 222 a p. č. 1023 o výměře
1082 m2 p. Pružinovi za cenu 300 000 Kč
20. záměr pronájmu zahrady – část p. č. 175 o výměře 233 m2.

ZO neschvaluje:
1. záměr pronájmu pozemku p. č. 1240 (část
o výměře 170 m2).

ZO bere na vědomí:
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. informaci z jednání valné hromady společnosti KTS Ekologie s. r. o.
3. výši členského příspěvku na rok 2009
do Mikroregionu Kahan dso ve výši 40 Kč
na obyvatele
4. návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan dso
na rok 2009.

ZO ukládá:
1. tajemnici dořešit záležitosti v č. p. 569, připravit smlouvy o předkupním právu jako
věcném právu a návrhy na vklad do KN
2. starostovi obce uzavřít Smlouvy o ručení
s firmou D. S. Leasing (první a druhé svozové
vozidlo)
3. starostovi obce uzavřít Smlouvu o půjčce se
společností KTS Ekologie s. r. o.
4. starostovi obce uzavřít Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Zastávka
č. 10/08
5. místostarostovi obce zajistit zakoupení nádob na separaci odpadů
6. starostovi a předsedovi finančního výboru,
aby zapracovali do rozpočtu na rok 2009
členské příspěvky do Mikroregionu Kahan
dso ve výši dvojnásobku ročního příspěvku.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 17. 12. 2008
ZO schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 12/2008 (viz příloha)
2. rozpočet obce na rok 2009 (viz příloha)
3. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
4. termíny jednání zastupitelstva na první pololetí roku 2009
5. navýšení nájemného ve standardních bytech
na 25 Kč/m2 a v bytech se sníženou kvalitou
na 15 Kč/m2 s platností od 1. 1. 2009
6. uzavření nájemních smluv na byty v majetku
obce Zastávka na dobu určitou od 1. 1. 2009
do 31. 12. 2009:
Stará osada 9 – Balážová Eva, Malý Jindřich,
Oláh Arnošt, Oláh Vladimír, Oláhová
Monika, Poláková Ernestina, Šandor
Miroslav, Šandorová Marcela
Stará osada 10 – Kadlec Roman
Stará osada 11 – Šmídová Anna
Hutní osada 14 – Pokorná Lýdie

7.

8.
9.

10.

Martinská osada 77 – Karvayová Gizela
Martinská osada 575 – Michalcová
Drahoslava
Martinská osada 574 – Švábenská Eva
uzavření podnájemní smlouvy na byt
Stará osada 79 mezi Jarmilou Ambrožovou
a Tomášem Klikou do 31. 12. 2009
dodatek číslo 2 ke Zřizovací listině DDM
Zastávka
uzavření Smlouvy číslo 07005374 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí na akci „Sběrné středisko
odpadů Zastávka u Brna“, mezi Obcí Zastávka
a Státním fondem životního prostředí České
republiky
záměr pronájmu pozemků p. č. 198/1, 197/1
a 196/1 v k. ú. a obci Zastávka jako zahrady.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 28. 1. 2009
ZO schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 1 /2009 (viz příloha)
2. příspěvek ve výši 500 000 Kč TJ Čechii
Zastávka
3. příspěvek ve výši 10 000 Kč Svazu neslyšících
a nedoslýchavých v ČR, oblastní organizace
Brno-venkov
4. příspěvek ve výši 5 000 Kč Svazu tělesně postižených v České republice o. s.
5. příspěvek ve výši 30 000 Kč Klubu seniorů
Zastávka

6. příspěvek ve výši 100 000 Kč Muzeu průmyslových železnic
7. příspěvek ve výši 35 000 Kč HC Zastávka
8. příspěvek ve výši 2 500 Kč Klubu důchodců
ve Zbýšově
9. výši odměn starosty a místostarosty dle novely č. 20/2009 Sb., nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva (pro rok 2009), s platností od 1. 2. 2009 (viz
příloha)
10. výši odměn předsedům výborů a komisí
ve výši 1 300 Kč/měs., členům výborů a komisí
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1 060 Kč/měs., členům zastupitelstva 540 Kč/
měs., dle novely č. 20/2009 Sb., zařízení vlády
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva (pro rok 2009), s platností
od 1. 2. 2009 (viz příloha)
prominutí poplatků za pronájem velkého sálu
v Dělnickém domě na pořádání plesu, poplatku
ze vstupného a z poplatku za tombolu pro tyto
organizace: Střední odborné učiliště nábytkářské Rosice, Gymnázium Zastávka, Zahrádkáři
Zastávka, Divadlo Prádelna, Hasiči Zastávka,
Obec Zastávka
podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu
pro období 2007–2013 na Typový projekt –
CzechPOINT – kontaktní místo
podání žádosti o příspěvek na vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací na Úřad práce Brno-venkov.
Zastupitelstvo obce schválilo v případě přidělení příspěvku navýšení počtu pracovníků o 3,0
úvazky (dělník čištění města)
podání žádosti o Změnu územního plánu obce
Zastávka do níž bude začleněna možnost výstavby bytových domů v lokalitě Lípová (pod
školou)
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi
Obcí Zastávka a firmou EKO-KOM, a. s.
udělení plné moci firmě KTS Ekologie s. r. o.
k výkonu závazků obce vyplývající ze Smlouvy
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů s EKO-KOM, a. s.
uzavření Smlouvy č. 47910249 mezi Obcí
Zastávka a firmou Českomoravský štěrk, a. s.
na odběr drceného kameniva v roce 2009
uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč, na rozvoj kultury v obci Zastávka, a to mezi Obcí Zastávka
a firmou HICON – dopravní značení, s. r. o.
poskytnutí členského příspěvku Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice ve výši 10 Kč za občana a rok
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20. výpověď nájmu bytu č. 2 v přízemí domu
č. p. 11 na ulici Stará osada, v Zastávce, jehož
nájemcem je p. Ivan Korec
21. výpověď nájmu bytu č. 4 v domě č. p. 10, na ulici Stará osada, Zastávka, jehož nájemcem je
p. Pinčiar
22. v rámci samostatné působnosti rozhodovat
o bytové problematice
23. záměr směny pozemků p. č. 1129/22 o výměře
14 m2 a p. č. 1127/6 o výměře 11 m2 ve vlastnictví obce za pozemek p. č. 1108/2 o výměře
23 m2 ve vlastnictví p. Limbergové
24. zaplacení úhrady ve výši 2 275 Kč a kolku
o hodnotě 500 Kč spojené s vkladem předkupního práva jako věcného práva, jednotlivými
nájemci bytů v domě č. p. 569
25. záměr prodeje části pozemku p. č. 163/1 o výměře cca 120 m2
26. záměr prodeje pozemku p. č. 800 o výměře
146 m2 v obci Zastávka.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
2. zprávu o činnosti obecní knihovny za rok 2008
3. informaci Policie ČR OO Rosice ohledně dodržování rychlostních limitů v obci v měsíci
prosinci a zprávu o bezpečnostní situaci v obci
Zastávka za rok 2008
4. partnerství obce Zastávka na projektu
„Začínáme v České republice – přenos finských
zkušeností s integrací cizinců na trhu práce“,
jehož nositelem je společnost CC Systém a. s.,
sekce evropských projektů
5. informaci starosty o přípravě projektu Muzea
průmyslových železnic a o způsobu jeho
financování

ZO ukládá:
1. starostovi zveřejnit výtah informací ze zprávy
PČR ve Zpravodaji
2. starostovi obce a předsedovi finančního výboru vypracovat ve spolupráci s mikroregionem
Kahan dso model financování tohoto projektu.

ROZPOČET 2009 – FINANCOVÁNÍ
Zastupitelstvo obce Zastávka schválilo rozpočet na rok 2009 se schodkem ve výši 3 410 900 Kč.
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků, které budou hrazeny v roce 2009,
činí 370 000 Kč. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků a schodek rozpočtu
na rok 2009 budou vyrovnány z položky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech, případně bankovním úvěrem.

ROZPOČET NA ROK 2009 – PŘÍJMY
Daně a poplatky

23 001 000 Kč

Daň z příjmu FO záv. činnost

3 700 000 Kč

DPFO ze samostatně výdělečné činnosti

1 600 000 Kč

DPFO z kapitálových výnosů

300 000 Kč

Daň z příjmu právnických osob

6 000 000 Kč

Daň z příjmu právnických osob za obec

1 100 000 Kč

Daň z přidané hodnoty

7 500 000 Kč

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

1 230 000 Kč

Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejných prostranství
Poplatek ze vstupného

100 000 Kč
10 000 Kč
1 000 Kč

Poplatek za provoz výherních hracích automatů

210 000 Kč

Odvod výtěžků z provozování loterií

200 000 Kč

Správní poplatky

200 000 Kč

Daň z nemovitostí

750 000 Kč

Neinvestiční dotace přijaté od obcí
Podnikání a restrukturalizace v zemědělské půdě
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z prodeje pozemků

70 000 Kč
5 672 000 Kč
2 000 Kč
70 000 Kč
5 600 000 Kč
Pokračování na další straně
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Předškolní zařízení
Základní školy

75 000 Kč
290 000 Kč

Školní stravování

10 000 Kč

Činnosti knihovnické

20 000 Kč

Využití volného času dětí a mládeže

25 000 Kč

Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře

1 060 000 Kč
95 000 Kč

Sportovní zařízení v majetku obce

100 000 Kč

Nebytové hospodářství

450 000 Kč

Komunální služby a územní rozvoj

50 000 Kč

Sběr a svoz komunálního odpadu

10 000 Kč

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Činnost místní správy
Obecné příjmy z finančních operací
Změna stavu kr. prostř. na účtu

Příjmy celkem

150 000 Kč
50 000 Kč
150 000 Kč
30 000 Kč

31 208,00 Kč

ROZPOČET NA ROK 2009 – VÝDAJE
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství

20 000 Kč

Ozdravování hospodářských zvířat

30 000 Kč

Cestovní ruch

100 000 Kč

Silnice

790 000 Kč

Záležitosti pozemních komunikací

800 000 Kč

Provoz veřejné silniční dopravy

140 000 Kč

Provoz veřejné železniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Ostatní záležitosti spojů
10 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

1 000 Kč
55 000 Kč
1 588 900 Kč
300 000 Kč

Předškolní zařízení

1 580 000 Kč

Základní školy

2 450 000 Kč

Školní stravování

160 000 Kč

Školní družiny a kluby

155 000 Kč

ZUŠ

300 000 Kč

Činnosti knihovnické

592 000 Kč

Rozhlas a televize

752 000 Kč

Záležitosti sdělovacích prostředků

175 000 Kč

Zájmová činnost v kultuře

960 000 Kč

Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

470 000 Kč

Sportovní zařízení v majetku obce

558 000 Kč

Tělovýchovná činnost j. n.

600 000 Kč

Využití volného času dětí a mládeže

435 000 Kč

Bytové hospodářství

100 000 Kč

Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení

1 000 Kč
700 000 Kč

Komunální služby a územní rozvoj

4 100 000 Kč

Sběr a svoz KO

3 010 000 Kč

Sběr a svoz ostatních odpadů

500 000 Kč

Péče o vzhled obce

206 000 Kč

Domovy

40 000 Kč

Požární ochrana – dobrovolná část

5 145 000 Kč

Zastupitelstva obcí

1 563 000 Kč

Činnost místní správy

4 558 000 Kč

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Finanční operace j. n.
Ostatní činnosti j. n.

Výdaje celkem

105 000 Kč
71 000 Kč
1 100 000 Kč
408 000 Kč

34 618 900 Kč
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POUŽITÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V SOUVISLOSTI S AZYLOVÝM
ZAŘÍZENÍM V ROCE 2008
Poskytovatelem dotace je Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky.

Příjmy:
IV. čtvrtletí roku 2007

184 728,00 Kč

I. čtvrtletí roku 2008

168 592,00 Kč

II. čtvrtletí roku 2008

159 728,00 Kč

III. čtvrtletí roku 2008

142 176,00 Kč

Celkem

655 224,00 Kč

Výdaje:
Záležitosti pozemních komunikací

200 327,50 Kč

Veřejné osvětlení

52 456,00 Kč

Činnost místní správy

99 286,50 Kč

Sběr a svoz komunálního odpadu

94 112,00 Kč

Sportovní zařízení v majetku obce

109 132,00 Kč

Požární ochrana

100 000,00 Kč

Celkem

655 224,00 Kč

Obecní poplatky
Vážení občané, Zastupitelstvo obce Zastávka schválilo pro rok 2009 obecní poplatky:

•
•
•
•

poplatek za svoz odpadu ve výši 500 Kč za osobu v domácnosti a rok
poplatek za televizní kabelový rozvod ve výši 1200 Kč za připojenou domácnost a rok
poplatek ze psů ve výši 300 Kč za psa a rok; každý další pes v domácnosti 100 Kč za rok
nájemné z pozemku ve výši 5 Kč za 1 m2 a rok

Jednotlivé poplatky jsou splatné jednorázově, nejpozději do 30. dubna 2009.
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NOVÉ SBĚRNÉ STŘEDISKO
ODPADŮ V NAŠÍ OBCI
Mezi trendy každodenního života státu, měst a obcí patří
nakládání s odpady, které jsou produkovány na katastrálních
územích samosprávných celků našeho státu. Potřebu intenzivně
se věnovat odpadovému hospodářství si uvědomuje i vedení
obce Zastávka.

Proto se také v roce 2008
rozhodlo Zastupitelstvo obce
Zastávka zahájit práce na realizaci výstavby velmi potřebného sběrného střediska odpadů
přímo v obci. Pro toto zařízení
byla vybrána lokalita ulice Havířská a to pozemky, které byly
dříve využívány jako sběrna
kovového odpadu provozovaná
soukromým subjektem. Realizaci tohoto záměru předcházelo vypracování studie, která
prokázala základní potřeby pro
moderní sběrné středisko splňující veškeré požadavky pro
ekologický sběr a následnou
likvidaci všech druhů odpadů
vznikajících na území obce.
Vypracování studie provedení stavby bylo zadáno firmě
EkoINPROS, spol. s r. o. Brno.
Na základě vyhotovené studie
byl vypracován zpracovatelem
také finanční rozpočet stavby,
který činil přes 4 000 000 Kč.
Tato částka obsahovala projekt sběrného střediska, které
se rozprostírá na ploše 762 m2
s kapacitou sběru a nakládání
s odpady v množství 264 tun
ročně. Vzhledem k tomu, že
tak velké finanční prostředky
není možné uvolnit z ročního

rozpočtu obce na realizaci jediné investiční akce a ohrozit
tím zajištění ostatních potřeb
našich spoluobčanů, požádala
obec Zastávka o finanční dotaci
z Operačního programu Životního prostředí (implementační
agenturou pro tento operační
program je Státní fond životního prostředí České republiky).
V dubnu 2008 obdržela
obec Zastávka Rozhodnutí
o přidělení dotace na realizaci
akce „Sběrné středisko odpadů Zastávka“ ve výši bezmála
3 518 000 Kč. Na základě Rozhodnutí o dotaci bylo následně vyhlášeno výběrové řízení
na dodavatele stavby, kterým
se stala firma ŽSD, a. s. Mod-

řice. Technickým dozorem
stavby se stala projekční firma,
která zpracovala jak studii tak
i samotnou projektovou dokumentaci stavby, a to firma
EkoINPROS, spol. s r. o. Brno.
Po zajištění veškerých administrativních potřeb a splnění
předepsaných lhůt výběrového řízení na dodavatele stavby
bylo v září 2008 předáno staveniště a zahájeny stavební práce
na jednom z nejmodernějších
sběrných středisek odpadů
v našem regionu. Za čtyři měsíce se původní sběrna kovového
odpadu změnila v moderní areál vybavený kvalitním zázemím
pro provoz sběrného střediska
odpadů. V areálu je zbudována
vrátnice, která je tvořena kanceláří a sociálním zázemím pro
obsluhu, dále sklad technického zázemí, ve kterém je mimo
jiné uložen také štěpkovač pro
zpracování větví a ostatního
dřevitého materiálu. Samozřejmě zde nechybí ani sklad
elektroodpadu, olejů, sklad nebezpečných látek a ostatních
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odpadů, které vyžadují ukládání v přísném režimu. Volná plocha sběrného střediska odpadů
je zčásti osazena stanovištěm
pro velkokapacitní kontejnery.
Tyto kontejnery jsou rozděleny pro ukládání bioodpadu,
stavební suti, velkoobjemného
odpadu a komunálního odpadu. Dále jsou zde také umístěny kontejnery na separovaný
odpad jako jsou plasty, papír,
sklo bílé a sklo barevné. Samozřejmostí pro zařízení tohoto
druhu je vybudování kompletního sběrače případně uniklých ropných látek, které jsou
zachycovány do sběrných van
a sběrného potrubí a následně
odváděny do takzvaného lapolu, kde dochází k filtraci a úpravě veškeré zachycené kapaliny
do podoby, která nijak neohrožuje životní prostředí.
Z prostředků uvedených v tabulce níže se podařilo zbudovat
zařízení, které podstatně ovlivní
nakládání s odpady veškerých
druhů tvořených na katastrálním území obce Zastávka.
V současné době probíhají
dokončovací práce na tomto

zařízení, které budou zakončeny kolaudací a zahájením provozu. Zahájení plného provozu
je plánováno na začátek měsíce
dubna, kdy bude provoz fungovat dva dny v týdnu. Otevírací
doba bude každé úterý od 15.00
hodin do 17.00 hodin a sobotu
od 8.00 hodin do 12.00 hodin.
Obec Zastávka má v současné době bezmála 2 500 občanů
a vedení obce pevně věří, že toto
moderní, ekologické zařízení
bude důstojným pomocníkem
k tomu, aby se i nadále dařilo
krásnou okolní přírodu udržet
v její panenské kráse a bez výskytu černých skládek. I proto
je také uložení jakéhokoli odpadu pro zastávecké občany zcela

bezplatné. Jedinou podmínkou
je, aby při ukládání odpadu
do sběrného střediska odpadů u sebe občan naší obce měl
svůj občanský průkaz s trvalým
bydlištěm v obci a potvrzení
o uhrazení poplatku za odpady
na příslušný rok. Maximální
množství ukládaného odpadu
je stanoveno na nejvýše přívěsný vozík za osobní automobil,
který odpovídá maximální tonáži 750 kilogramů. Podrobné
informace o provozu sběrného
střediska lze získat u místostarosty obce Zastávka na telefonním čísle 546 429 048.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

Celkové náklady akce

4 069 563,20 Kč

Neuznatelné náklady

161 244,92 Kč
(celé hrazeny obcí Zastávka)

Uznatelné náklady

3 908 318,28 Kč

z toho:
85% Fond Soudržnosti (EU)

3 322 070,53 Kč

5% SFŽP ČR

195 415,91 Kč

10% Obec Zastávka

390 831,84 Kč
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SVOZ PLASTOVÝCH LAHVÍ
Vážení spoluobčané, jako v minulém roce, tak i v tom letošním budeme nadále provádět svoz
plastových lahví z domácností. Plastové láhve musí být čisté, sešlápnuté a uložené do igelitových
pytlů, které budou nepoškozené, řádně zavázené a uložené u nádob na komunální odpad (popelnic). V případě zájmu si může občan naší obce 5 ks igelitových pytlů na jednu domácnost vyzvednout přímo na Obecním úřadě Zastávka, u paní Pezlarové.
Svoz pytlů s plastovými láhvemi bude probíhat vždy v pátek v následujících termínech:
Duben...................................................................................................................................... 3., 17., 30.
Květen .......................................................................................................................................... 15., 29.
Červen.......................................................................................................................................... 12., 26.
Červenec....................................................................................................................................... 10., 24.
Srpen............................................................................................................................................... 7., 21.
Září.................................................................................................................................................. 4., 18.
Říjen......................................................................................................................................... 2., 16., 30.
Listopad ....................................................................................................................................... 13., 27.
Prosinec........................................................................................................................................ 11., 23.
Zdeněk Milan, místostarosta obce

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI
VE SLUŽEBNÍM OBVODĚ ZA ROK 2008
Na základě Nařízení vlády České republiky číslo 397/92 Sb. ze dne 10. 6. 1992, dle ustanovení
§ 3 odstavce I., předkládám Obecnímu úřadu v Zastávce „Zprávu o bezpečnostní situaci
v katastrálním území obce Zastávka za rok 2008“. Na úvod této zprávy zopakuji základní
demografické údaje a nabídnu shrnutí některých základní ukazatelů činnosti a výsledků
práce Obvodního oddělení Policie ČR Rosice.

Do působnosti OOP v Rosicích spadá v rámci územního
regionu Brno-venkov územní
celek o rozloze cca 211,5 km2
spadající do katastrálních území celkem 27 obcí, v nichž
bydlí více než 30 000 obyvatel.

V roce 2008 bylo na Obvodní oddělení Policie ČR
Rosice podáno celkem 1554
různých podnětů a oznámení,
kde vzniklo podezření z porušení zákona. Z tohoto počtu
bylo 547 podnětů prošetřeno

jako trestný čin a ostatních
1007 skutků bylo šetřeno jako
přestupek. Ze statistiky trestných činů vyplývá, že do současné doby je znám pachatel
u 188 trestných činů a 339
skutků zůstává neobjasněno
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a ve 20 případech se nepotvrdilo porušení zákona, týká se
to např. pracovních úrazů či
náhlých úmrtí, k nimž jsme
byli přivoláni. Další rozbor
ukazuje, že 416 trestných činů
směřovalo proti majetku (krádeže, poškozování, podvody
apod.), dále 48 trestných činů
bylo na úseku ochrany zdraví
a veřejného pořádku (napadení, neplnění vyživovací povinnosti, porušování domovní
svobody či práv k domu apod.)
a zbylé trestné činy se týkají
problematiky dopravy (jízda
pod vlivem alkoholu nad 1 ‰
či drog, v době zákazu řízení
či bez řidičského oprávnění).
Z celkového počtu 1007 přestupků bylo nejvíce přestupků,
celkem 513, spácháno na úseku dopravy, kdy 459 přestupků bylo vyřešeno na místě
uložením blokové pokuty
a dalších 108 přestupků (např.
alkohol pod 1 ‰ či drogy
za volantem) bylo oznámeno
k projednání ve správním řízení. Dalších 261 přestupků
směřovalo proti majetku, kdy
se jedná o drobné krádeže věcí
a poškozování majetku se škodou do 5 000 Kč, dále 216 přestupků narušovalo občanské
soužití či veřejný zájem (např.
fyzické nebo slovní napadání
či jiné schválnostní jednání,
narušení veřejného pořádku,
podávání alkoholu nezletilým
anebo pokousání psem). Zbylých 17 přestupků bylo odloženo, protože nebylo shledáno
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protizákonné jednání. U 253
přestupků se doposud nepodařilo zjistit pachatele.
Dále bylo zdejšími policisty zpracováno 1417 dalších
písemností, evidovaných jako
čísla jednací. Nejvíce se v daném případě jednalo o různé
prověrky, např. 293 prověrek
osob pro povolení zbrojního
průkazu či pro trestní řízení, 195 prověrek pobytů osob
např. pro soudy či jiné policejní útvary. Dále jsme doručovali 173 písemností, většinou
tam, kde Česká pošta neuspěla. Ostatní čísla jednací se týkala např. ztrát registračních
značek, ztrát osobních dokladů a mnoha jiných služebních
úkonů.
Rozbor dopravní nehodovosti byl zpracován na celé
teritorium Brna-venkova, v r.
2008 zde bylo zaznamenáno celkem 2004 dopravních
nehod, při nichž došlo k 17
smrtelným úrazům, těžce
zraněných bylo 36 a 401 osob
utrpělo lehká zranění. Na Rosicku byly 2 DN se smrtelným
zraněním – v květnu u Domašova a v červenci u Příbrami.
Celková materiální škoda při
DN na Brně-venkově činí
92 370 600 Kč. Z hlediska nejčastějších příčin bylo nejvíce,
tedy 1173 nehod, způsobeno
nesprávným způsobem jízdy,
360 nehod zavinila nepřiměřená rychlost a 284 DN vzniklo při nedání přednosti v jíz-

dě. Alkohol při DN byl zjištěn
u 91 viníků, dalších 112 nehod bylo zaviněno střetem se
zvěří.
A nyní se budu věnovat
podrobnějšímu rozboru výše
uvedených údajů ve vztahu
k obci Zastávka. Z celkového
počtu 547 trestných činů (dále
jen TČ) bylo v Zastávce evidováno 51 TČ, kdy u 21 skutků
nebyl zjištěn pachatel. U dalších 26 skutků byl podezřelý
konkrétní pachatel anebo byl
dodatečně zjištěn a zbylé čtyři
případy se týkaly šetření úmrtí osob, vždy bez cizího zavinění. Dále z rozboru vyplývá,
že devět skutků bylo směřováno proti veřejnému pořádku: 4krát trestný čin neplnění
vyživovací povinnosti, 1krát
ublížení na zdraví a 1krát výtržnictví. Poslední tři případy
byly odloženy, neboť se prokazatelně nejednalo o trestný
čin. Dalších 27 skutků bylo
směřováno proti majetku:
11krát krádež vloupáním a to
5krát do vozidla, 5krát do rodinného domu a 1krát do garáže. U ostatních případů byla
8krát provedena krádež věcí
v různých objektech (obchody, školy, rod. domy) a 1krát
krádež věcí z auta.
Dále bylo odcizeno jedno
auto a jeden motocykl a byly
odcizeny okapové svody
na budově ZŠ. Další dva případy se týkaly poškozování:
posprejování vagonů ČD,

poškození autobusu u nádraží, a případ poškození brány
do TJ Čechie byl převeden
na přestupek, vzhledem k výši škody.
Poslední případ –
podvodné odebrání zboží, byl
odložen, protože se nejednalo
o trestný čin.
Na úseku dopravy bylo zjištěno 11 TČ, z toho
4krát jízda bez řidičského
oprávnění, 4krát jízda s alkoholem a 3krát jízda pod vlivem omamných látek.
V rámci přestupkové agendy bylo v r. 2008 v Zastávce
evidováno 379 přestupků.
Nejvíce přestupků v počtu
326 bylo spácháno na úseku dopravy, jednalo se v 317
případech o překročení povolené rychlosti, vše bylo
řešeno na místě v blokovém
řízení, dále byla zjištěna 8krát
jízda pod vlivem alkoholu
a 1krát řízení mot. vozidla
pod vlivem omamných látek.
U ostatních přestupků směřovalo 40 případů proti veřejnému pořádku, kdy 30krát
došlo k fyzickému či slovnímu napadení, 8krát podávání
alkoholu mladistvým a 2krát
dodání do PAZS. Ostatních
16 případů se týkalo majetkových deliktů, většinou to byly
drobné krádeže či poškozování majetku. Mimo přestupků

stávce policisty Dopravního inspektorátu
OŘ PČR Brno‑venkov,
dle možností i ve spolupráci s policisty OOP
Rosice.

v dopravě, které byly
převážně řešeny blokovou pokutou, jsou zjištěni pachatelé
u 44 přestupků, 20 případů
zůstalo neobjasněno.
Policejní statistika dopravních nehod se nezabývá detailně rozborem nehodovosti
v jednotlivých lokalitách,
proto nelze pro obec Zastávku podrobné údaje v této
problematice uvést. Dopravní
značení v obci je dostatečné,
momentální stav komunikace 1/23 odpovídá vysokému
počtu vozidel, která obcí projíždí, v některých úsecích byla
provedena oprava povrchu
vozovky.
V uplynulém roce byla
na teritoriu OOP Rosice konána řada dopravně bezpečnostních akcí, v rámci nichž
byly hlídky vyčleněny vždy
nejméně na hodinu na teritorium obce Zastávka. Dále bylo
prováděno měření rychlosti
projíždějících vozidel v Za-

Pro rok 2009 vyhlásilo Policejní prezidium akci „Bezpečně do školy, bezpečně ze školy“,
v rámci níž bude kladen důraz
na prevenci nehodovosti dětí,
ale i jiných chodců v provozu na pozemních komunikacích, především se zaměříme
na chování chodců a řidičů
na přechodech. V duchu této
akce bude v roce 2009 i nadále
ze strany policistů obvodního
oddělení věnována zvýšená
pozornost dozoru nad bezpečností silničního provozu,
budou prováděny dopravně
bezpečnostní akce zaměřené
na přestupky v dopravě s cílem snížit počty dopravních
nehod a zvýšit bezpečnost při
provozu na pozemních komunikacích. Stejně jako v minulém roce budou prováděny
kontroly restauračních zařízení, zda nedochází k požívání
alkoholu mladistvými a nezletilými osobami. V průběhu
roku budou vyhodnocovány
rizikové bezpečnostní faktory
v obci a těmto bude ze strany
OOP Rosice věnována zvýšená pozornost se snahou snížit
nárůst trestné činnosti a zvýšit
dopravní bezpečnost v obci.
Policie ČR,
obvodní oddělení Rosice
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 17

OBECNÍ KNIHOVNA

Výsledky činnosti za rok 2008

Stav knihovního fondu celkem svazků
– z toho naučná
– z toho beletrie
Přírůstky
Odpisy
Odebíraná periodika
Registrovaní čtenáři
– z toho do 15 let
Návštěvníci v knihovně
Výpůjčky celkem
– v tom naučná lit. dospělým
– beletrie dospělým
– naučná lit. dětem
– beletrie dětem
– výpůjčky periodik
Požadavky na meziknihovní výpůjční službu
– z toho kladně vyřízené
Kulturní a vzdělávací akce
Počet návštěvníků využívajících Internet

12 338
3 910
8 428
1 279
813
65
367
158
5 872
22 813
6 668
9 326
2 702
4 117
6 800
40
36
21
1 320

KNIŽNÍ DONÁŠKOVÁ SLUŽBA
Obecní knihovna v Zastávce nabízí všem místním dlouhodobě i přechodně imobilním čtenářům
knižní donáškovou službu.

•
•
•
•
•
•

ZAVOLEJTE NA TELEFONNÍ ČÍSLO 546 429 755
PŘI OSOBNÍM JEDNÁNÍ před vašimi domovními dveřmi
POKUD NEJSTE REGISTROVANÝMI ČTENÁŘI – vyplníme přihlášku
UHRADÍTE ROČNÍ REGISTRAČNÍ POPLATEK – 50 Kč dospělí, 30 Kč děti
DOHODNEME TERMÍNY A ČETNOST DODÁVEK – čtvrtek 8.00–10.00 hodin
ZVOLÍTE SI SYSTÉM VÝBĚRU – MAX. 5 KNIH
–– vymezení oblíbeného žánru
–– žádost o konkrétní titul či autora
–– výběr z nabídkového seznamu
Pracovnice knihovny doručí knihy v dohodnutých termínech a odnese přečtené tituly ke vrácení.
J. Zahradníková, knihovnice

Pozvánka..............................................................
OBECNÍ KNIHOVNA V ZASTÁVCE VÁS ZVE NA BESEDU SE SPISOVATELKOU
SIMONOU MONYOVOU VE ČTVRTEK 2. DUBNA 2009 V 17 HODIN V KNIHOVNĚ.
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Většině lidí se běžně honí
hlavou spousta všerůzných problémů, starostí ať už osobních
či profesních. V případě, že se
dostaneme do situace, kdy je
ohrožen život nám blízké osoby, naše současné problémy se
smrsknou na minimum a uvědomíme si banálnost našich bývalých starostí. Přitom tak málo
stačí, aby každý z nás – pokud
jsme zdraví – jsme někomu
mohli od těchto starostí značně
ulevit.

Nemocní čekají na naši
pomoc
Poslední týdny se v médiích
a na internetu objevil příběh
ročního Kubíka z Kuřimi, který onemocněl akutní formou
leukémie. Jeho šancí na život
je najít vhodného dárce kostní
dřeně. Kubík není ale jediným
podobně nemocným pacientem. Mezi čekateli na vhodného
dárce kostní dřeně je spousta
dalších nemocných lidí. Ať už
dětí, rodičů, sourozenců, kamarádů, známých...
Těmi, kdo těmto lidem můžou pomoci, jsme právě my!

Zdraví lidé od 18 do 35 let,
tj. potencionální dárci kostní
dřeně, kteří obětují pouhých
10 ml své krve, aby se mohli
zařadit do registrů dárců kostní
dřeně.

Rozhodnutí
neodkládejte
V českém registru dárců
kostní dřeně je pouhých 33 tisíc
dobrovolníků. Vhodného dárce
je obtížné najít, proto, prosím,
neodkládejte svoje rozhodnutí.
Třeba zrovna Vy můžete Kubíkovi nebo jinému nemocnému
pomoci. Dejte šanci těm, kteří
potřebují Vaši pomoc!
Registr je anonymní a dobrovolný, nelze tedy darovat kostní
dřeň účelově jedinému člověku,
takže svým rozhodnutím dáváte šanci na život nejen Kubíčkovi, ale i dalším dětem, matkám,
otcům, …
Pokud jste se rozhodli zaregistrovat, udělejte to co nejdříve, neboť každým dnem se
šance na transplantaci kostní
dřeně snižují. Vhodná doba pro
záchranu života může být třeba
jen týden. Pak už nebude transplantace možná.

K odběru vzorku krve se
můžete přihlásit na telefonním
čísle 532 233 540, kde vám
pracovníci brněnské fakultní
nemocnice poskytnou další
informace. Na internetu lze
najít také seznam transfuzních
stanic (www.darujkrev.cz). Zaregistrovat se dá na kterékoliv
z nich.
Nikdo z nás neví, kdy zrovna
my budeme čekat, jestli v registru dárců je zrovna náš zachránce. Čekání na záchranu
života našeho blízkého člověka
musí být neskutečně dlouhé.
Zkusme, prosím, takovéto čekání těmto lidem zkrátit.

Nadační fond dětské
onkologie Krtek
ve FN Brno
V případě, že nemůžeme pomocnou ruku podat formou zapsání se do registrů dárců kostní dřeně, můžeme svoji pomoc
nabídnout Nadačnímu fondu
dětské onkologie Krtek ve Fakultní nemocnici Brno.
Nadační fond, kromě jiného,
provozuje také ubytovnu pro
léčené děti na FN Brno a jejich
rodiče. Váš dar může podpořit
kvalitu života onkologických
pacientů tím, že umožní pobyt
dětí mimo nemocniční prostředí během léčby a zohlední
finanční situace rodin a nároků
na ubytování doprovodu hospitalizovaných dětí.
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 19

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

DARUJTE ŽIVOT, DARUJTE KOSTNÍ DŘEŇ

Více informací, jak lze pomoci Nadačnímu fondu Krtek,
získáte na telefonu 545 244 411
a na internetových stránkách nadace www.krtek-nf.cz,
e-mail: info@krtek-nf.cz. Jakákoliv pomoc je vždy vítána.

Dárcovská SMS

V KRÁTKOSTI

Podpořte Nadaci pro transplantaci kostní dřeně zasláním
dárcovské SMSky ve tvaru
„DMS KOSTNIDREN“ na číslo
87777.
Lenka Trtilková,
Martin Horký

SOPTÍK
2008
Dne 13. prosince 2008 se v obci
Česká uskutečnil 4. ročník
netradiční soutěže mladých
hasičů sdružených v hasičských
sborech Moravské hasičské
jednoty.

Tato soutěž se opět skládala
z prověrky odborných vědomostí předpisů požární ochrany,
zdravovědy, topografie a pravidel
silničního provozu. Následně je
zde prováděna praktická zkouška dovedností, která prověřuje
um dětí například při rozhazování požárních hadic, člunkovém běhu a šplhu po laně. Děti
ze zastáveckého oddílu mladých
hasičů se postavily konkurenci čítající přes 40 závodníků
ve své věkové kategorii, která
je v rozsahu od šesti do třinácti
20 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

Odkazy
Reportáž TV Prima o Kubíkovi (4. minuta)
http://www.iprima.cz/index.php/plain_site/content/view/
full/75294/(name)/date
Stránky minibazaru, kde maminka Kubíka odpovídá
na různé otázky týkající se Kubíčka a leukémie
http://www.mimibazar.cz/vtip.php?strana=1&id=22390
Cena lidského života aneb příběh o naději
http://www.fnbrno.cz/article.asp?nArticleID=1386&nLanguageID=1

WWW

let. I když někteří závodníci byli
starší, naše děti se jich nezalekly
a prokázaly, že jsou pro ně i přes
svůj věk velmi schopnými soupeři. V mnoha disciplínách je
nechaly daleko za sebou, anebo jim pořádně šlapaly svými
výkony na paty. A jak dopadly
konečné výsledky? Pro náš oddíl jistě výborně. V konečném
hodnocení se na 2. místě umístila Denisa Machová s celkovým
počtem 93 bodů. Na 4. místě se
umístila Alžběta Oujezská s celkovým počtem 89 bodů, dále
pak na 9. místě Luboš Přibyl
s 80 body, na 11. místě Natálie
Milanová se 78 body, na 14. místě Marcela Karásková se 74 body
a na 17. místě Adéla Oujezská
s celkovým počtem 70 bodů.
V tabulce celkového hodnocení
je jasně zřejmé, že děti našeho
oddílu obsadily první polovinu
celkového umístění. Toto jasně
prokazuje, že patří mezi ty, kte-

ří práci mladého hasiče ovládají
velmi dobře a svoji domovskou
organizaci reprezentují se vší
důstojností. K jejich dosaženým
výsledkům jim tímto patří gratulace a poděkování za velmi
dobrou reprezentaci hasičského
sboru Zastávka v rámci krajského soutěžení Moravské hasičské
jednoty. Poděkování samozřejmě patří také vedoucím oddílu
mladých hasičů za svědomitou
přípravu dětí na celoroční činnost. Jmenovitě slečnám Renatě Rouskové, Martině Šubíkové
a Světlaně Králové.
Zdeněk Milan – starosta
hasičského sboru Zastávka

I. ROČNÍK TURNAJE V PING-PONGU
„O POHÁR STAROSTY OBCE“
Obec Zastávka a DDM
Zastávka společně
uspořádali 14. března
2009 v Dělnickém
domě 1. ročník turnaje
v ping-pongu.

Pořadatele potěšil velký zájem z řad veřejnosti. Do turnaje se přihlásili dospělí i mládežníci ze Zastávky, okolních obcí
a měst.
Turnaje zúčastnilo 11 mládežníků, kteří se mezi sebou
utkali ve třech skupinách.
Do semifinále postoupili nejlepší čtyři: Kryštof Kratochvíl,
Erik Svoboda, Jakub Wagner
a Jan Vaverka. Vítězem kategorie se stal Jan Vaverka ze Zastávky před Jakubem Wagnerem z Rosic. V boji o třetí místo
uspěl Kryštof Kratochvíl.
Mnohem větší konkurence byla v kategorii dospělých.
Celkem se turnaje zúčastnilo
24 mužů, kteří hráli ve čtyřech skupinách po šesti hráčích. Mezi osmi nejlepšími

byli Vinohradský Karel, Baláž
Karel, Kubát Jaromír, Haničák
Vítězslav, Hurt Jan, Smutný
Jiří, Lossgott Vlastimil a Moos
Libor. Přes velmi vyrovnané a kvalitní vyřazovací boje
do finále postoupili Vlastimil
Lossgott ze Zastávky a Jan Hurt
z Kratochvilky. Během výborného finále a při skvělé atmosféře tvořené fanoušky se z vítězství radoval Jan Hurt. Jako
třetí nejlepší se ukázal Jaromír
Kubát z Rapotic.
Všichni hráči si odnesli
na památku diplom a cenu.
Protože celá akce měla velmi
dobrý ohlas, můžeme se těšit
na příští ročník, který se uskuteční v březnu 2010.
Daniel Denygr
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SPOLKOVÉ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY

DRUHÉ POLOLETÍ ROKU 2008 V PRÁCI

MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR
Výbor MO STP v Rosicích se mimo své vlastní činnosti podílel
na přípravě a zajištění řady společenských akcí, jak vlastních,
tak pořádaných jinými organizacemi.

Podílel se na akcích zabezpečovaných Oblastní organizací
Svazu neslyšících a nedoslýchavých se sídlem v Zastávce. Tato
organizace připravuje týdenní rekondiční pobyty spojené
s výukou znakové řeči a odezírání. V letošním roce se jednalo
o tradiční pobyty na Říčkách
v Orlických horách, rekreačním středisku Kahan na Horní
Bečvě a v Luhačovicích. Pobyty
byly mimo turistické vycházky
a plavání věnovány hlavně léčebným procedurám dle určení
lékaře a návštěvám solných jeskyní. Jistě přispěly k upevnění
zdravotního stavu účastníků.
Děkujeme OO SNN za umožnění účasti na těchto rekondičních pobytech.
Naši členové a další občané
byli účastníky Setkání na pomezí v Dubňanech, dále pak zájezdu do Prahy, kde si prohlédli
její památky a zejména zhlédli
na výstavišti hodinový program
Křižíkovy fontány.
Organizovali jsme též vlastní
akce. Jednodenní zájezd do termálních koupelí ve Velkém
Meděru na Slovensku. Koupele
jsou nově rekonstruované, což
bylo účastníky oceněno. Další
poznávací zájezd byl zaměřen
na poznávání energetiky. Účastníci navštívili informační cent22 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

rum JE Dukovany, vodní elektrárny Dalešice a místo natáčení
scén filmu Postřižiny pivovar
v Dalešicích. Se zájezdy byli
účastníci spokojeni a v případě poznávacího zájezdu mnozí
konstatovali, že poprvé navštívili místa o kterých slyšeli, ale
nikdy je nenavštívili. Dopravu
na našich zájezdech zajišťoval
k naší spokojenosti pan Lubomír Bureš. Děkujeme za jeho
obětavost, vlídnost a ochotu
pomoci každému účastníku
zájezdu. Na jeho poslední cestě
jsme jej doprovodili 6. prosince
2008. Nezapomeneme, zůstane
v našich myslích.
Počátkem prosince se uskutečnilo v restauraci FC Slovan
Rosice předmikulášské posezení se skupinou Olymp. Přišel
mezi nás sám Mikuláš se svým
doprovodem andělem a čertem. Podaroval přítomné z Rosic, Tetčic a Zastávky drobnou
pozorností. Zájem o tato naše
setkání je veliký a překračuje
kapacitní možnosti, v současné
době nám přístupného největšího sálu ve městě. Mnozí zájemci o tuto akci odešli s nepořízenou, protože již pro ně nebylo
místo ani židle. Jim se omlouváme. Nebylo v silách našich
ani pracovníků restaurace zajistit další místa. Pracovníkům re-

staurace děkujeme za pochopení a pomoc v průběhu akce, se
zajištěním přístavků a perfektní
obsluhu i za ztížených podmínek. Větší sál Rosicím prostě
chybí.
V měsíci prosinci navštívili
členové výboru imobilní členy
organizace, popřáli jim do nového roku a předali jim ke zpříjemnění svátků vánočních balíčky.
Všechny tyto akce by nebyly možné bez finanční pomoci
města, za kterou děkujeme a bez
ní by naše činnost byla značně
omezená. Věříme, že i pro další
období bude podpora naší činnosti zachována a budeme moci
pro své členy a občany připravit
další společenská pořádání.
Božena Poláková,
jednatelka MO STP

HODNĚ ZDRAVÍ,
RODINNÉ POHODY,
OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH
ÚSPĚCHŮ
V ROCE 2009
VŠEM OBČANŮM
ZASTÁVKY
PŘEJE MÍSTNÍ
ORGANIZACE
SVAZU TĚLESNĚ
POSTIŽENÝCH
V ROSICÍCH.

KLUB SENIORŮ INFORMUJE
týn, kde jsme se z poutačů dozvěděli o historii hradu.
Den matek jsme oslavili
v květnu ve velkém sále Dělnického domu. Naše členky
připravily pro všechny účastníky pohoštění. Našeho setkání
se zúčastnili i zástupci seniorů
z Babic a Oslavan. V programu
vystoupily děti z Vysokých Po-

Zájezd do Průhonic a Prahy
se uskutečnil koncem měsíce května, kde v průhonickém
parku rozkvétaly nádherné azalky a rododendrony, které jsme
mohli spolu s krásnou parkovou
úpravou obdivovat. V Praze
jsme navštívili Valdštejnskou zahradu, neopomněli jsme Karlův
most a orloj na Staroměstském
náměstí. Krásná byla návštěva
Stavovského divadla, kde nám
místní průvodkyně velmi poutavě vyprávěla o historii. Sami
jsme si mohli ještě celé divadlo
prohlédnout. Po krátké pro-

povic a mažoretky z Rosic. Také
vystoupení paní Rausové bylo
milé a dojemné. O dobrou náladu se postaral p. Sedlák z Rosic
svým zpěvem v doprovodu harmoniky. K tanci potom p. Procházka pustil reprodukovanou
hudbou. Také tento svátek žen
byl příjemným zpestřením běžného každodenního života.

jížďce metrem jsme absolvovali
plavbu lodí po Vltavě, kde nám
obětavá průvodkyně p. Stejskalová přiblížila pražské stavby
z této neobvyklé polohy. Všem
se zájezd velice líbil a slíbili jsme
si, že Prahu navštívíme určitě
zase někdy příště.
V květnu jsme si udělali ještě výlet na „Ketkovák“. Vlakem

V Zastáveckém zpravodaji 2/2008 jsme Vás informovali
o činnosti našeho klubu do března loňského roku. Protože ani
od té doby se naše činnost nezastavila, chtěli bychom přiblížit
naše další akce.

Klubové setkání 14. dubna
2008 mělo za hlavní program
přednášku MUDr. Ruppové –
oční lékařky. Z dotazů o problémech, které nás v našem věku již
postihují, bylo zřejmé, že byla
přednáška prospěšná a zajímavá.
Členové byli seznámeni s účastí
jednatelek našeho klubu na oslavě MDŽ v Babicích, kde se sešli i zástupci klubů ze Zakřan
a Oslavan. Byla zde předběžně
dohodnuta spolupráce mezi
kluby regionu Kahan.
Dubnová vycházka byla spojena s prohlídkou zámku Rosice, kde jsme mohli obdivovat
zrekonstruované části zámku
i jeho inventář, který se stále
doplňuje. Mnozí konstatovali,
že pro ně byla návštěva tohoto
zámku první v životě. 28. dubna
2008 jsme se vydali autobusem
do Čučic, abychom si prohlédli obec i s jejím okolím kolem
Josefova dolu, kde se od r. 1845
těžila tuha, a údolí řeky Oslavy.
Poznali jsme moderní obec,
o kterou se její obyvatelé vzorně starají.
Po týdnu jsme znovu vyjeli
linkovým autobusem do Biskoupek a odtud do údolí řeky
Jihlavy k soukromým táborům
pod zříceninami hradu Templš-
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jsme jeli do Rapotic, autobusem
do Ketkovic a pak pěšky na hrad
Levnov, kde je krásná vyhlídka
na údolí řeky Oslavy. Přešli jsme
řeku a pokračovali pěšky do Senorad a odsud autobusem zpět
na Zastávku.
Na červnovém posezení
jsme zhodnotili předchozí akce
z května a poděkovali jsme všem
těm, kteří se podíleli na přípravě
a realizaci pohoštění při oslavě
Dne matek. V klubu se vytvořila
velice příjemná nálada. Prohlídli
jsme si také fotografie pana Procházky ze zájezdu do Prahy.
Třem našim členkám upekla
p. Reichmanová dorty: za zpěv
p. Medkové, přednes p. Rausové

a statečnost p. Svačinové. Všechny obdarované z nich měly
upřímnou radost.
Na vycházku jsme se v tomto
měsíci vypravili do „Pohádky
máje“. Navšívili jsme Podkomorskou myslivnu s pomníkem
Helenky, prošli jsme se až k Helenčině studánce. Po návratu
do Ostrovačic jsme si prohlédli
muzeum, kde jsme se dozvěděli více o autorovi knihy Vilému
Mrštíkovi.
V červenci se uskutečnil zájezd na Pernštejn, do Kunšátu,
Lysic a Rudky u Kunštátu.
Již při cestě nás naše průvodkyně p. Stejskalová seznámila s historií hradu Pernštejn.

VZPOMÍNKA…
Pan BOHUMIL JÍRA.
Zemřel náhle v Opavě dne 28. prosince 2008 ve věku 73 let.
Důchodce, bývalý havíř, hasič, zahrádkář, divadelník,
aktivní občan Zastávky, který se však na stáří odstěhoval.
Přesto zůstal pro zastávecké hasiče kamarád, kolega.

Máme v paměti, jak na houkání sirény přijížděl černou
Oktávií 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 k dispozici, a tak každý
zásah byl nepředstavitelná dři24 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

na. I v té době probíhala školení
a cvičení jednotky a pan Jíra se
jich pravidelně zúčastňoval. Byl
zařazen i do družstva, které bylo
zapojeno do celostátní soutěže
požárních družstev a v letech
1961–1990 „bodovalo“ v okresních i krajských kolech. Měl
více než padesát, když přestal
soutěžit, převzal stopky a praporky rozhodčího a na soutěže
dospělých i mládeže jezdil ještě
dlouhá léta.
Spoustu práce odvedl při
údržbě hasičské techniky a měl

O jeho mohutnosti a vybavení
jsme se mohli sami přesvědčit.
V Kunštátu jsme navštívili prodejnu známé kunštátské keramiky, kde jsme si vybrali malé dárečky. V Rudce u Kunštátu jsme
pak obdivovali sochy Blanických
rytířů vytesaných do skály a lva,
které vytvořil samouk Rolínek.
Na ukončení zájezdu jsme navštívili zámek Lysice, kde jsme si
kromě interiéru zámku prohlédli také dobře udržovaný park.
Samozřejmě ani po prázdninách naše činnost neustala, ale
o tom zase až někdy příště…
Naďa a Iva Klímovy
za Klub seniorů
velké zásluhy na všech opravách,
úpravách a stavbách. Vždyť se
téměř nic nestavělo dodavatelským způsobem, a tak hasiči
museli vlastníma ruka postavit
sušák na hadice, sklad pohonných hmot, zavést do zbrojnice
vodu a odpady, zřídit alespoň
jedno WC a umyvadlo, zbudovat dílničku a příruční sklad.
Hasičská zbrojnice byla a je doposud v pronajatých prostorách.
A to již téměř 50 roků. Vždy
bylo nutno šetřit, vždy bylo nutno dělat kompromisy a šikovné
ruce byly k nezaplacení. A ty
pan Jíra vždy měl a byl ochoten
různá vylepšení též vymyslet
a realizovat.
Do roku 1985 platil zákon
18/1958 o požární ochraně,
který dával velké pravomoci
tehdejším národním výborům
v oblasti prevence před požáry.

Národní výbory měly za úkol
organizovat požární kontroly
drobných provozoven a preventivní prohlídky obytných
domů. Pan Jíra pravidelně prováděl kontroly i prohlídky a při
nich udílel mnohé dobré rady.
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 a obě tyto
požárně nebezpečné látky byly
v domácnostech vedle klasického uhlí a briket hojně skladovány. Svými radami ušetřil spoustě
lidí minimálně starosti s opravou vyhořelého domu.

Hasiči, mimo jiné, vždy pečovali o vzhled obce. Sbírali železný
šrot, káceli přerostlé a poškozené
stromy. Podíleli se též na „akcích Z“. I pan Jíra pravidelně
přikládal ruku k dílu, například
při opravách Dělnického domu,
lávky u zdravotního střediska,
chodníků, stavbě mateřské školky a dnešní základní umělecké
školy, zkrátka všude, kde byli zapojeni zastávečtí hasiči.
Pamatujeme ho jako obětavého organizátora tradičních
hasičských plesů a spousty
vlastivědných zájezdů pro členy
a příznivce hasičského sboru.
Nezapomenutelné je jeho vystoupení v roli krále na divadelním bále „Z pohádky do po-

hádky“, na který rádo vzpomíná
mnoho občanů .
Osud ho zavál do Opavy,
na Zastávku však stále jezdil
a zajímal se o dění v celé obci.
K hasičům, zvláště těm starším,
se vždy zastavil na kus řeči a zajímalo ho vše, čím hasiči žijí.
Skromný, nenáročný, nepokazil žádnou legraci, zkrátka oblíbený, kamarád. Obdržel řadu hasičských i obecních čestných uznání
a hasičských vyznamenání.
Vzpomeňte s námi, odešel
nám kamarád, který nečekal
na odměnu, chválu a metály
a přesto pro hasiče a také pro
obec udělal kus záslužné práce.
Odešel dobrý člověk.
Zdeněk Milan,
starosta HS Zastávka

HASIČI HODNOTILI ROK 2008
Dne 20. února 2009 se ve večerních hodinách začali scházet v restauraci Harmonie v Zastávce
hasiči ve slavnostních uniformách. Účelem tohoto setkání bylo zhodnocení činnosti zastáveckých
dobrovolných hasičů v roce 2008. Mezi hosty se objevili starosta obce Zastávka RNDr. Petr Pospíšil,
prezident Moravské hasičské jednoty Ing. Rudolf Valášek a zástupci dobrovolných hasičských sborů
z okolních obcí.

K dnešnímu dni organizace
čítá celkem 55 členů. Z tohoto počtu je 39 členů činných,
13 členů přispívajících a tři čestní členové. Současně k naší organizaci také neodmyslitelně patří
oddíl mladých hasičů, který čítá
celkem 13 členů. Do vlastní činnosti organizace se v roce 2008
zapojovalo pravidelně celkem
20 členů.
Každým rokem naše organizace zahajuje svoji činnost uspořádáním tradičního hasičského

plesu, což nebylo jinak ani v roce
2008 a vlastně i v tom roce letošním. Po oba dva roky se ples těšil
úplně vyprodanému sálu, kdy
účast byla spočítána celkem na
240 osob na každou akci. Tento
počet ukazuje, že hasičský ples
je oblíbenou společenskou akcí
a to jak ze strany našich spoluobčanů, tak i ze strany našich
kolegů z okolních hasičských
sborů, jejichž počet jistě netvořil
zanedbatelné číslo. Je nutné se
také zmínit o tom, že věková ka-

tegorie hostů plesu se podstatně
snížila, což nám dodává jakousi
jistotu a smysl i nadále v pořádání plesu pokračovat.
Měsíc leden pro mnoho z našich členů byl měsícem studia,
jelikož jsme pokračovali v dokončení absolvování kurzu
z projektu MOST, který je dotován prostřednictvím Evropské
unie. Na konci tohoto kurzu po
složení zkoušky všichni účastníci obdrželi certifikát, kterým
se stali za prvé hasiči – zdravotZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 25

níky a za druhé také lidmi, kteří jsou oprávněni
školit další záchranáře.
Osobně mohu říci, že
absolvování tohoto kurzu bylo velmi dobrým
rozhodnutím, jelikož jak
členové zásahové jednotky, tak i ostatní členové
organizace, kteří se kurzu
zúčastnili, dokážou dnes
poskytnout první pomoc
zraněnému člověku. Toto
se osvědčilo jak u zásahů
jednotky při dopravních
nehodách, tak i při činnostech s dětmi v oddíle
mladých hasičů. Samozřejmě, že jsme tak jako
každým rokem zahájili
pravidelné školení členů
zásahové jednotky a absolvovali jsme měření
emisí a technické prohlídky na vozidlech jednotky. Již samozřejmostí
pro nás je sloužení stálé
služby přes noc, kdy členové jednotky jsou rozděleni do jednotlivých
služeb stejným systémem jako profesionální hasiči
a v početním stavu zmenšeného družstva zajišťují takzvaný
první výjezd jednotky. Při těchto službách jsme v roce 2008
odsloužili ve 12 lidech celkem
15 012 hodin. Při zajištění pohotovosti jednotky jsme přes den
odsloužili celkem 35 748 hodin.
Tato hotovost není sloužena
přímo na hasičské zbrojnici ale
členové jednotky se zdržují na
katastrálním území obce, kdy
26 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

zajišťují výjezd jednotky do pěti
minut od vyhlášení požárního
poplachu.
S příchodem jara byla zahájena fyzická odborná příprava
členů naší organizace a to především v uskutečňování pravidelných tréninků a pak samotnou
účastí na soutěžích v požárním
sportu. Tato příprava byla prováděna ve všech kategoriích,
tedy jak v kategorii mladí hasiči,
tak také v kategorii muži a ženy.

Naše organizace nevlastní žádný super soutěžní
stroj, ale pouze obyčejnou PS 12, se kterou není
možné konkurovat některým ze soutěžních družstev. I přesto nás to nikdy
neodradilo a pravidelně
se účastníme jak obvodních, tak i okresních
kol v požárním sportu.
V roce 2008 se obě tato
kola konala v krásném
prostředí
fotbalového
hřiště v obci Újezd u Rosic, kde jsme se účastnili
nejen jako soutěžící, ale
také jako spolupořadatelé. Je pro nás již samozřejmostí pomáhat místní
pořádající organizaci se
zajištěním dodávky vody
pro plnění disciplíny požární útok. Někteří z našich členů také nastupují
jako rozhodčí na příslušné disciplíny a popřípadě
vypomůžou i s přesunem
překážek a jiného vybavení.
Jak již bylo zmíněno,
nejen um a rychlost stačí pro
postup do krajského či celostátního kola, ale i přesto jsme na
vyšší soutěže nezanevřeli a zajistili jsme technické zabezpečení
krajské soutěže pro mladé hasiče a následně pak i soutěže pro
dospělé, které se konaly na sportovním stadionu v Ivančicích.
V měsíci dubnu naši tři členové jednotky absolvovali kurz
strojníků, který se uskutečnil ve
Školícím středisku Hasičského

záchranného sboru Jihomoravského kraje v Tišnově. Po týdenním učení ovládání hasičských
vozidel a strojů a složení závěrečné zkoušky se nám naše zásahová jednotka rozšířila o další
řidiče strojníky, kteří nám chyběli pro zajištění bezproblémových výjezdů k zásahům.
V tomto období jsme také
začali připravovat již tradiční tábor mladých hasičů, který v posledních letech pořádáme spolu
se Sborem dobrovolných hasičů
z Přísnotic. Pro rok 2008 jsme
zvolili změnu místa a to penzion
Bledule v obci Chlébské, která
se nachází v okrese Žďár nad
Sázavou. To, jaký tábor byl, se
jistě dozvíte ze zprávy o činnosti
oddílu mladých hasičů.

V měsíci květnu jsme se podíleli na uspořádání „Dne hasičů“,
který se konal v areálu brněnského výstaviště při příležitosti
mezinárodní výstavy hasičské
techniky PYROS 2008. Tato akce
byla pořádána Moravskou hasičskou jednotou a my jsme byli požádáni o pomoc při zabezpečení
soutěže mladých hasičů, takzvané „Ligy mládeže“. Této akce se
účastnili všichni aktivní členové
naší organizace, za což jim patří
jistě i velké poděkování. Nejen za
to, že pomohli v činnosti své domovské organizace, ale jistě i za
to, že zvedli prestiž celé Moravské hasičské jednotky, kterou na
této akci sledovaly tisíce diváků.
V tomto měsíci jsme se také podíleli na uspořádání „Dne dětí“,

který je sice akcí pořádanou především Obcí Zastávka, ale již po
několik posledních roků jsme se
pro pořádání této akce stali plnohodnotným partnerem.
V červnu jsme se zúčastnili
memoriálu pana Pavlíčka, který
je pořádán sousedními kolegy hasiči z Říčan. Tuto akci lze
hodnotit jako příjemně strávený
den mezi kamarády z okolních
sborů, kdy se nikomu nejedná
pouze o vítězství, ale především
o prohloubení spolupráce a kamarádství do dalších období. Samozřejmostí pro nás je také účast
na oslavách založení sborů dobrovolných hasičů v našem okolí. Proto jsme se také zúčastnili
oslav v Domašově a v Sudicích,
kde jsme se akcí buď zúčastnili

inzerce
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s technikou, nebo jsme prováděli
i ukázkovou činnost při zásazích. V období letních prázdnin
by každý asi očekával útlum činnosti vzhledem k dobám dovolených a odpočinku v parných letních dnech. Dny byly doopravdy
parné, ale to vše také zapříčinilo
rapidní vzestup požárů v našem
hasebním obvodu, kdy jednotka
vyjížděla někdy i třikrát za den
k likvidaci požáru nějakého pole
s obilím. Že se doopravdy jednalo o období velmi častých požárů,
jistě dokazuje i takzvaný akční
rádius jednotky, kdy naše jednotka zasahovala i v obcích kraje
Vysočina a v okrese Žďár nad
Sázavou. Pro úplnou představu
o zásahové činnosti lze použít
tato čísla: Jednotka zasahovala
v roce 2008 celkem u 86 případů,
z toho 39 požárů, 20 dopravních
nehod, 19 technických pomocí,
3 likvidací úniku nebezpečné
chemické látky a 5 planých poplachů. Při zásazích jsme strávili
821 hodin.
Podzimní období jsme strávili
zajištěním technického zázemí
pro konání mistrovství v po-
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žárním sportu dospělých mezi
Moravskou hasičskou jednotou
a Českou hasičskou jednotou,
které se konalo v září na fotbalovém stadionu v Ivančicích, a také
jsme se zúčastnili odborné konference pro zásahové jednotky,
která je pořádána Moravskou
hasičskou jednotou na VUT –
fakultě chemické v Brně.
Den 29. září 2008 bude dnem,
na který budeme jistě ještě hodně dlouho vzpomínat. Stal se
dnem, kdy zástupci naší jednotky převzali na slavnostním předávání ocenění Jihomoravského
kraje stuhu „Za příkladnou práci“, která byla udělena tehdejším
hejtmanem
Jihomoravského
kraje Ing. Stanislavem Juránkem.
Tohoto ocenění si moc vážíme
a já doufám, že se ocenění stalo
motorem pro nás všechny, abychom se i nadále snažili naši práci odvádět minimálně tak dobře,
jako tomu bylo doposud.
Do této chvíle jsem se nezmínil o jistě daleko památnějším
období, kterým se stal měsíc září
roku 2008 především pro zastávecké hasiče. V tomto měsíci
se začalo něco, o co se snažily
generace zastáveckých hasičů před námi: byla
zahájena výstavba nové hasičské
zbrojnice. Samozřejmě, že zahájení stavby nebylo provedeno ze
dne na den, ale
o tomto záměru
bylo rozhodnuto
Zastupitelstvem

obce Zastávka již v březnu minulého roku, kdy obec obdržela
státní dotaci ve výši 9 000 000 Kč.
Ale od března příprava na stavbu
nové hasičské zbrojnice spočívala především v jednání s dodavateli, dopilovávání projektové dokumentace, provádění
výběrových řízení na dodavatele
stavby a množství další administrativy. Proto byl pro hasiče rozhodujícím měsícem právě měsíc
září, kdy na určený pozemek vjely bagry a začaly kopat základy.
Dnes jsme již ve stádiu dokončené hrubé stavby a jsou prováděny práce na úpravě vnitřních
prostor. Budova nové hasičky je
projektem především zastáveckých hasičů, kdy již v roce 2006
sedli k papírům a namalovali, jak
by si hasičku představovali a co
by tato budova měla obsahovat.
Na základě těchto představ byla
vybrána nejvýhodnější varianta,
na které má vlastně každý náš
člen svůj díl. Předpokládaná
kolaudace této stavby je plánována na duben tohoto roku a já
pevně věřím, že se tam potkáme
v červnu na slavnostním otevření první vlastní hasičské zbrojnice zastáveckých hasičů. Jak
v současné době stavba probíhá,
si můžete prohlédnout na internetových stránkách zastáveckých hasičů, které jsou pravidelně aktualizovány. Jejich adresa je
www.hasici-zastavka.cz.
Jedno minus však stavba nového objektu hasičky má: že se nám
nepovedlo splnit dlouhodobý
závazek, který jsme si předsevzali na minulém jednání výroční

valné hromady. Jedná se o příspěvek na dítě z některého afrického státu, kterému naše organizace chtěla dlouhodobě přispívat
na vzdělání. I když bylo velkou
snahou tento závazek splnit, tak
první komplikace nastaly při
vyjednávání s agenturami, které
se těmito záležitostmi zabývají,
jelikož nejde přispívat hned, jak
jsme si mysleli, ale až v září příslušného roku, tedy v období zahájení školního roku. A druhým
důvodem byla právě stavba nové
hasičky, kdy jsme se rozhodli
toto investování finančních prostředků nerealizovat vzhledem
k potřebě vybavování nového
objektu. Tento závazek jsme sice
v roce 2008 nesplnili, ale i nadále
počítáme s tím, že jakmile bude
ukončena stavba a dovybavování
hasičské zbrojnice splněno, jistě
najdeme finanční prostředky na
to, abychom pak splnili, co jsme
si předsevzali.
Podzimní období se přehouplo do období zimního a pomaličku se nám blížil konec roku 2008.
V této době je vždy co hodnotit
a my jsme si takovéto hodnocení
interně provedli při jedné z posledních schůzí členské základny v roce. Zde jsme zhodnotili
jak brigádnickou činnost, práci
s mládeží, spolupráci s okolními sbory a organizacemi, tak
i s nadřízenými orgány Moravské
hasičské jednoty. Z tohoto zhodnocení nám vyšel jediný závěr:
že se naší organizaci daří. Daří
se nám rozvíjet myšlenku a práci
našich předchůdců udržovat naši
organizaci životaschopnou tak,

jak jsme si předsevzali. O stráveném čase na zajištění fungování
organizace a jednotky svědčí
i tato čísla: jednotka zasahovala u 86 případů na kterých bylo
stráveno 821 hodin, při činnosti pro obec jsme strávili celkem
533 hodin, na údržbě a opravách
techniky a ostatní činnosti pro
jednotku jsme strávili 987 hodin,
pro sborovou činnost (jako je
například sběr kovového odpadu
a spolupořádání soutěží v rámci
našeho hasebního obvodu a celé
Moravské hasičské jednoty) jsme
odpracovali 1054 hodin. No
a poslední číslo, které prokazuje
bohatost naší činnosti, je množství sesbíraného kovového odpadu, kdy se nám podařilo sesbírat
přes 35 tun železa.
Úplný závěr roku patřil uspořádání mikulášské nadílky pro
děti a samozřejmě také zpívání pod vánočním stromem ve
středu obce, kde hasiči spoluobčanům rozdávají vánoční punč
z vlastní kuchyně.
Samozřejmě, že kdybych
Vás měl touto zprávou seznámit s každodenní činností naší
organizace, tak by mně nestačilo jediné číslo Zastáveckého
zpravodaje, ale musel by to být

článek na pokračování, čímž by
se stal článkem asi i nudným
a nezajímavým. Jako představitel
organizace mohu konstatovat to,
že naše jednotka umí držet krok
s novými věcmi a děním kolem
sebe, umí se podílet na rozvoji požární ochrany jak v rámci
hasebního obvodu, tak i v rámci
celé Moravské hasičské jednoty.
Umí spolupracovat s okolními
sbory, nadřízenými orgány a umí
se spolupodílet na činnosti mládežnických kolektivů. Zkrátka
a dobře: zastávečtí hasiči fungují
a fungují dobře. A za toto patří
díky především všem aktivním
členů, poděkování si zaslouží
jak vedení obce, tak i samotné
Zastupitelstvo obce Zastávka,
bez jejichž podpory bychom asi
ani zde neměli co hodnotit. Poděkování patří také všem z okolních sborů, se kterými máme
výbornou spolupráci a vzájemně
se podporujeme. Samozřejmě,
že také nesmíme zapomenout
poděkovat našim rodinným
příslušníkům, kteří nám trpí to,
že trávíme stovky hodin s hasiči
namísto trávení času s vlastní
rodinou.
Zdeněk Milan,
starosta HS Zastávka
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Zahrádkáři v roce 2008
Zpráva o činnosti
Svou spolkovou činnost jsme
zahájili jako v každém roce
společenským plesem. Na plese
hrála hudba Melody Music. Pro
zdar plesu je třeba zajistit zajímavou a hodnotnou tombolu.
Je proto radostné zaznamenat,
že i v letošním roce se nám podařilo zajistit tombolu cennou
a zajímavou, což se mimo jiné
projevilo i tím, že lístky do tomboly, kterých bylo pětkrát víc
než přítomných, byly při ceně
20 Kč vyprodány v krátkém

ni, co byli zvoleni před dvěma
lety. Složení je následující: Věra
Bohuslavová, Hana Krieblová,
Anna Štrofová jako hospodářka, Vlasta Vítová – jednatelka,
Mikuláš Bohuslav – správce
areálu, Karel Karásek, Přemysl Kaláb, Oldřich Kocáb, Ivo
Konečný, Jan Křivý – předseda
a Josef Machát. Revizní komisi
tvoří Ing. Josef Kuchyňka, Jaroslav Klíma a Josef Gottwald.
Pokud jde o přírodu, vyskytly
se v tomto roce dva, řekněme,

čase. S hudbou jsme byli spojeni, jak co do složení repertoáru,
tak i tím, že nás nečekaly žádné
dlouhé přestávky. Jediné, co nás
trápilo a vedlo tak diskuzi, zda
v pořádání plesů pokračovat,
byla slabá účast.
Na výroční valné hromadě
došlo k volbě výboru a revizní
komise. Důvěru dostali všich-

problémy. Jednak se opět objevilo onemocnění včel, které snížilo jejich stavy o jednu třetinu
a léto bylo hodně suché. Nedostatek vláhy ovlivnil zejména
úrodu hub a měli jsme obavu
i o úrodu ovoce. Nakonec se
ale obavy ukázaly liché. Zejména jablek bylo skutečně hodně a naše moštárna pracovala
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od srpna do začátku listopadu
tři až čtyři dny v týdnu. Rovněž
sušárna a povidlárna přispěla
ke zpracování úrody. Z jablek
se vymoštovalo 10 844 l moštu,
uvařilo se povidel z 342 kg ovoce a usušilo 230 kg ovoce.
Nemile nás zastihlo úmrtí
obětavého člena a správce našeho areálu, přítele Mikuláše
Bohuslava, který zemřel krátce
po svých pětašedesátých narozeninách. Ve svých nedožitých
pětaosmdesáti letech zemřela také naše dobrá přítelkyně,
zastávecká rodačka (narodila
se v Nové kolonii, jak se tehdy říkalo) a pamětnice Marie
Millonigová, rozená Jedličková.
Naprosto nečekaně nás zasáhlo
úmrtí přítelkyně Anny Široké.
I když tetčická občanka, byla
naší platnou členkou a se svým
manželem pomáhala při většině akcí.
Zahrádkáři již od roku 1973
udržují družbu se svými kolegy ze Slovenského Grobu, vesnice z jihozápadu Slovenska.
Pokračují tak v tradici, kterou
již dříve začala škola a TJ Čechie. V tomto roce jsme slovenské přátele, kterých přijelo
25, přivítali u nás. Setkání se
uskutečnilo v sobotu 13. září
2008. Společně jsme navštívili
zahrádkářské středisko v Šebrově, prohlédli si klášter Porta

Coeli v Předklášteří a místní
muzeum, navštívili hrad Veveří
a výlet jsme zakončili plavbou
po brněnské přehradě. Bližší
informace v samostatném článku níže.
Již léta pořádáme podzimní
výstavy ovoce, zeleniny a květin.

V loňském roce jsme přijali nabídku starosty obce spojit tuto
výstavu s akcí, kde budou ukázky tradičních řemesel s tahákem, jakým měla být domácí
zabíjačka, a dalším programem.
Tak vznikly Dny Zastávky.
Po úspěšné premiéře se v letoš-

ním roce konal druhý ročník.
Těší nás, že je tato akce, na které
se spolupodílíme, úspěšná tak,
že si nás všiml a informoval o ní
i celostátní deník MF DNES.
Jan Křivý,
předseda

Z ČINNOSTI ORGANIZACE ZAHRÁDKÁŘI
ZASTÁVKA PODROBNĚJI…
V loňském roce jsme u nás
přivítali naše přátele ze Slovenského Grobu. Návštěva byla
jednodenní, v sobotu 13. září
2008. Setkání a výletu se
účastnilo ze Zastávky dvanáct
lidí. Po teplých, téměř letních
dnech, přišlo prosluněné, ale
poměrně chladné ráno. Naše
malá skupinka odjela mikrobusem od zastávecké pekárny
směrem na Kuřim. S přáteli
ze Slovenska, kterých bylo 25,
jsme se potkali na benzínové
pumpě u Lipůvky, odkud jsme

pokračovali do Zahradnictví
u Kopřivů v Šebrově. Přivítal
nás záhon s vysázenými kytičkami uprostřed s velikou třicítkou – tolik let už zahradnictví
pěstuje okrasné rostliny i dřeviny. Skončila sezóna letniček
a zahradní centrum nabízelo
již podzimní rostliny, trvalky,
jehličnany, stromy a keře. Předsedové obou spolků věnovali
každé ženě krásnou růži.
Po prohlídce kytiček jsme
pokračovali do Předklášteří
u Tišnova, kde se nachází kláš-

terní areál Porta Coeli (Brána
nebes), který patří k nejvýznamnějším stavebním památkám v České republice. Z rozsáhlého komplexu klášterních
budov je celoročně veřejnosti
přístupná stavebně nejcennější
část s románsko-gotickým kostelem Nanebevzetí Panny Marie z let 1233–1239, křížovou
chodbou s rajskou zahradou
a kapitulní síní. Křížová chodba
z období kolem r. 1260 je dnes
jedinou neporušenou stavbou
tohoto typu na Moravě. Unikátní uměleckou prací svého
druhu v celé střední Evropě je
bohatě zdobený gotický portál
v západním průčelí klášterního
kostela. O historii a významu
kláštera měl pečlivě připraveny informace předseda ZZ,
pan Jan Křivý. Další informace
přidala i průvodkyně. Naproti
portálu v barokní budově bývalého probošství sídlí pobočka
Okresního muzea – Podhorácké muzeum, které jsme také
navštívili. Kromě stálých exZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 31

pozic se v jeho výstavních
prostorách koná po celý
rok řada krátkodobých
výstav – tentokrát to bylo
o Indiánech.
Dalším cílem naší cesty byl Státní hrad Veveří – kdysi slavná královská pevnost, residence
moravských
markrabat
i pozdější hrdé centrum
jednoho z největších moravských panských velkostatků, dlouho opuštěný,
několikrát
přestavěný
hrad. Všimli jsme si postupujících (možná pomalu) rekonstrukčních prací.
Je zřejmé, že kompletní
obnova hradních budov,
mobiliáře, nádvoří a parků bude
otázkou dlouhých let. Je ale vidět, že se památka probouzí
k životu. Hrad jsme si prohlédli, poseděli na lavičkách a pokochali se vyhlídkou na vodní
plochu přehrady i lesy okolo.
Na nádvoří hradu jsme si dali
malé občerstvení a pokračovali
pěšinkou k Brněnské přehradě
na přístaviště lodí. Jednou lodí
z brněnské přehradní flotily
jsme se necelou hodinu plavili
po „brněnském moři“. Plavba vedla romantickým úzkým
korytem řeky mezi skalami
v hlubokých lesích a po osmi
lodních zastávkách skončila
u přehradní hráze v Bystrci, kde
jsme nastoupili do autobusu
a odjeli do Zastávky.
V Dělnickém domě byla
připravena poslední, neméně
důležitá část našeho setkání –
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bohatá večeře a společenský večer s hudbou. K poslechu (pro
některé i k tanci) hrála skupina
Roveři a přišli i další zastávečtí
zahrádkáři. Navzájem jsme si
s přáteli ze Slovenska slíbili, že
se brzy zase sejdeme. Je jistě
dobré, že ve slovenském spolku
je mnoho mladých a nadšených
členů, kteří chtějí v dlouhodobé
tradici pokračovat. Myslím, že
mohu za všechny, kteří se této
soboty účastnili, říci, že se moc
těšíme na další setkání ve Slovenském Grobu!
V sobotu dne 31. ledna 2009
se v sále Dělnického domu
v Zastávce uskutečnil Zahrádkářský ples. Bohatá tombola
byla, ostatně jako každý rok,
zabezpečena. Mají na tom zásluhu hlavně členové výboru,
kteří získali dary od sponzorů.
Do tomboly se také vrací i část
vybraných příspěvků. Lístky

do tomboly byly vyprodány opět v krátkém čase.
První cena byla (jako
i v předchozích letech)
fůra hnoje, což hlavně
zahrádkáři pochopitelně
ocení.
Letos poprvé při organizaci chyběly síly dlouholetého člena ZZ pana
Mikuláše Bohuslava, který
zemřel v loňském roce. Byl
obětavým organizátorem
plesu, rád se účastnil zájezdů do družebního spolku do Slovenského Grobu
a rád přivítal přátele ze
Slovenska u nás. Byl to
společenský, obětavý člověk, který také dlouhá léta
dělal správce areálu zahrádkářského střediska. Jeho síly budou
chybět i při moštování a sušení
ovoce a výrobě povidel a všem,
kteří ho znali.
K tanci a poslechu hrála kapela Melody Music – opět nezklamala – hrají s obrovským
nasazením a výdrží, umí zahrát
písně všech žánrů a dělají jen
krátké přestávky. Předtančení
měla Taneční skupina pod vedením M. Holého. K dobré pohodě a úspěchu plesu přispěla
i hojná návštěva mladých lidí.
Účast byla větší než v minulých
letech, možná i díky dřívějšímu termínu. Proto se ples pro
příští sezónu bude připravovat
radostněji. Ti, kteří se plesu
neúčastnili, mohou jen litovat –
mají ale šanci příští rok!
Hana Kuchyňková

SOKOL ZASTÁVKA INFORMUJE…

AMOK v novém roce a v nové sezóně

V čase předvánočním náš
loutkoherecký soubor odehrál
tři vystoupení s nově nazkoušenou pohádkou „Jak drak unesl
princeznu“. Pohádka to není
sice úplně nová, protože jsme ji
již před několika lety hráli, ale
je v novém nastudování, s některými novými kulisami a herci. A myslím si, že jsme udělali

Premiéra pak byla, tak jako
vždy, odehrána v sokolovně
v Zastávce a to 20. 12. 2008.
Druhý den jsme odehráli stejnou pohádku také v Omicích.
V této sezóně nás čekají ještě představení v Domašově,
v Brně, Olomouci, a pokud to
budeme stíhat i v dalších méně
či více vzdálených končinách.
V minulé sezóně, kdy jsme
hráli pohádku „O Zlatovlásce“,
jsme se podívali i do vzdálenějších míst, než je naše nejbližší okolí. Nejdále jsme byli
v Malínkách. Je to sice pouze

dobře, když jsme znovu sáhli
po tomto scénáři.
Předpremiéra pohádky byla
tentokrát ve Střelicích 6. 12.
2008 na sv. Mikuláše. Představení jsme odehráli v místní sokolovně ke 100. výročí vzniku
místní organizace TJ Sokol.

cca 70 km od Zastávky, ale
vzhledem k našemu stále přetrvávajícímu problému s přepravováním scény, všech kulis,
loutek atd. to není vždy úplně
nejjednodušší.
Musím také hrdě říct, že obě
vystoupení, která jsme odehráli

Dovolte mi, abych se
s příchodem nového roku tak
trochu připomněl s naším
loutkovým divadélkem.

v Brně, se nám dle mého názoru povedla a kladná reakce
i následné ohlasy diváků mě
v tomto mém názoru jenom
utvrzují. Jedno brněnské představení jsme odehráli v ZŠ Husova a druhé v Kulturním centru Líšeň – Dělnický dům.
Za poslední rok došlo v našem souboru ke značným přesunům členů a do nové sezóny
jsme vstoupili v poměrně obměněném složení. Jednak jsme
omládli vstupem nových dětských členů a jednak se nám,
jak alespoň doufám, podařil
stabilizovat počet členů nad
dvanáct osob, což je důležité
pro bezproblémové nazkoušení a hraní našich pohádek. Náš
soubor nyní čítá celkem 16 členů. Jen pro zajímavost, rozpětí
věkové hranice naší členské základny je vskutku obdivuhodné
a to od 5 do 38 let… a přitom
si všichni rozumíme. Rozdělení členů podle místa bydliště je
také dost zajímavé: pět členů je
z Omic, dalších pět z Brna, dva
členové z Rosic, dva členové ze
Zbýšova, jedna členka ze Zastávky a poslední naše členka je
z Dobrochova u Prostějova. Jak
sami vidíte, jedná se o celkem
„mezinárodní“ složení.
I když Zastávka je zde zastoupena již pouze jednou členkou, přesto bereme Zastávku
jako svou domovskou scénu.
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Zde jsme našli nejlepší zázemí, největší podporu od místní
organizace TJ Sokol Zastávka
a nakonec i od samotné obce
Zastávka. Proto doufáme, že
zde budeme fungovat ještě
mnoho dalších let.
Neděláme to pro peníze,
nechodíme škemrat sponzory
o příspěvek, i když… je-li nám
taková finanční či materiální
výpomoc nabídnuta, rozhodně
neodmítáme. Divadlo hrajeme hlavně pro potěšení těch
nejmenších a v neposlední řadě
samozřejmě i pro potěšení nás
samotných. Největší odměnou
pro nás bude, přijdete-li na ně-

které naše představení a budete
odcházet vy i vaše děti spokojení s hřejivým pocitem u srdíčka.

Za všechny členy loutkohereckého souboru AMOK vás
zdraví
Michal Horáček

ŠACHOVÝ TURNAJ POŘÁDANÝ K 80. VÝROČÍ
OTEVŘENÍ SOKOLOVNY V ZASTÁVCE (1928)
Dne 19. prosince 2008 se konal v zastávecké sokolovně šachový turnaj. Účastníci turnaje
si připomněli 80. výročí otevření této významné funkcionalistické stavby v Zastávce.

Výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Richterová Nataša
Kratochvíl Michal
Musil Radek
Krupica Roman
Dumková Daniela
Richterová Julie
Dumek Aleš
Dumek David
Brázda Richard
Sýkorová Soňa
Kratochvílová Markéta
Janeček Petr

1250 N 4,5 b
1250 N 4,0
1250 N 3,5
1100 N 3,0
1000 N 3,0
1000 N 2,5
1000 N 2,0
1000 N 2,0
1000 N 1,5
1100 N 1,5
1000 N 1,0
1000 N 1,0

Rozhodčí: Jan Karber, Zastávka
Výsledky zpracoval: Dušan Lacko, Zastávka
Nejmladšími účastníky byli: Julie Richterová a Petr Janeček
ze Zastávky a Ríša Brázda z Babic
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ŠACHISTÉ SOKOLA ZASTÁVKA
NA KRAJSKÉM PŘEBORU V BRNĚ
10. února 2009 se sešli mladí
šachisté Jihomoravského kraje
v Brně na Gillarově memoriálu, aby bojovali o krajské tituly
a zároveň o postup na Mistrovství České republiky v rapid šachu. Turnaj proběhl
ve dvou věkových kategoriích.
Kategorie „A“ do 16 let a kategorie„B“ do 12 let.
Zástávka měla zastoupení
pouze v mladší kategorii „B“,
ve které se sešlo čtyřicet účastníků. Zvítězil hlavní favorit soutěže Adam Dvořák z Loko Brno
(6.5 bodu) před Jiřím Suchomelem (Loko Brno – 6,5 b) a Filipem Svobodou (Loko Brno –
5 b). Pěkného výsledku dosáhl

Radek Musil ze Sokola Zastávka, který se ziskem 4,5 bodu
skončil na pěkném 9. místě
a udržel svoje postupové ambice na M ČR. Skvělého výsledku
dosáhla Daniela Dumková (Sokol Zastávka – 4 b), byla nejlepší
mezi dívkami a ziskem 50 bodů
za vítězství si upevnila druhé místo v krajském přeboru.
V kategorii nejmladších žáků
si vylepšil postavení David Dumek (3,5 b) a posunul se mezi
deset nejlepších v krajském seriálu. Výborně bojoval Roman
Krupica, který se od prvního
kola pohyboval mezi nejlepšími. Teprve prohra v posledním
kole ho odsunula nespravedlivě
na konečné 24. místo.

Další turnaj seriálu krajského
přeboru se bude konat v Rajhradě 4. dubna 2009.
Dušan Lacko,
Sokol Zastávka

V ZÁKLADNÍ SOUTĚŽI DRUŽSTEV OKRESU BRNO-MĚSTO
A BRNO-VENKOV SE UTKAL 17. ÚNORA 2009 V BOBY CENTRU
SOKOL ZASTÁVKA S VEDOUCÍM TÝMEM SOUTĚŽE LOKO BRNO „P“
V napínavém utkání se
podařilo
zastáveckému
družstvu zvítězit 3,5:1,5,
když rozhodující partie
M. Kratochvíl (Zastávka)
vs. Hloušek (Loko) trvala
do posledních sekund a oba
soupeři projevili v časové
tísni pevné nervy. Nakonec
však lepší postavení a materiálovou výhodu pan Hlou-

šek nestačil v časové tísni
využít proti dobře vedené
obraně Michala Kratochvíla a Zastávka získala rozhodující bod. Dále za Sokol
Zastávka vyhrál svou partii
Radek Musil a suverením
vítězstvím přispěl k bodovému zisku Zastávky také
Jan Vaverka. Nataša Richterová proti Romanu Ska-

lickému (Loko) dosáhla
remízy.
Tímto výsledkem se družstvo Sokola Zastávka dotáhlo na vedoucí tým soutěže
na pouhé dva body. Dokonce soutěže zbývají sehrát
ještě dvě závěrečná kola.
Dušan Lacko,
Sokol Zastávka
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ŠKOLSTVÍ

ZASTÁVKA BUDE BOJOVAT
O TITUL MISTRA REPUBLIKY
3. 12. 2008 se konalo v tetčické Sokolovně okresní
kolo Přeboru školních družstev v šachu.
Sešlo se 18 školních družstev,
která bojovala ve třech kategoriích. V kategorii prvního stupně ZŠ proti sobě nastoupilo pět
týmů. Třetí místo obsadila ZŠ
Hrušovany, na druhém místě skončila ZŠ Kuřim a první
místo obsadilo družstvo ZŠ
a MŠ TGM Zastávka ve složení
(na první fotografii zleva) Radek Musil, Roman Krupica, David Dumek, Daniela Dumková.
Svým soupeřům pustili pouze
jedinou partii a ze čtyř zápasů
získali 15 bodů.
V kategorii ZŠ druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií neměla Zastávka zástupce.
V kategorii středních škol
proti sobě bojovala tři družstva.
Druhé až třetí obsadily gymnázia Ivančice a Židlochovice,
když je drtivě porazilo družstvo
G TGM Zastávka ve složení Jan
Vaverka, Michal Keda, Nataša
Richterová, Miroslav Novotný,
Jiří Gazárek a Matouš Kolařík.
Po okresním kole následovalo 27. 1. 2009 v Břeclavi krajské
kolo Přeboru školních družstev
v šachu.V kategorii středoškoláků bylo z dvanácti družstev nejlepší Gymnázium na tř. kpt. Jaroše v Brně, na druhém místě
skončilo Gymnázium Strážnice
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a krásné 3. místo obsadilo družstvo G TGM Zastávka ve složení Rudolf Zezula (sekunda),
Michal Keda (kvinta), Nataša
Richterová (sekunda) a Jiří
Hofbrucker (2. ročník).
V nejmladší kategorii byla
bitva o první místo zajímavá pouze několik počátečních
kol. V nich získalo družstvo ZŠ
a MŠ TGM Zastávka ve složení (na třetí fotografii zprava)
Radek Musil, Roman Krupica,
David Dumek, Daniela Dumková až osmibodový náskok,
který si plus minus udržovalo
až do konce turnaje. Na druhém místě skončil tým ze ZŠ
Rájec‑Jestřebí. Třetí místo obsadilo čtyřčlenné družstvo ZŠ
Břeclav Na Valtické, které bylo
ze tří čtvrtin tvořeno sourozenci, přičemž nejmladší z nich
oslavil letos v lednu teprve sedmé narozeniny.
První dva týmy z každé kategorie postupují do republikového kola Přeboru škol alias
Mistrovství ČR čtyřčlenných
školních týmů v šachu. Tak držme palce našim mladým nadějím v kategorii první stupeň ZŠ,
které budou bojovat o titul Mistra republiky v Malenovicích
24. a 25. 3. 2009.
Aleš Dumek

ZÁPIS NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Ve dnech 3. a 4. února
2009 se v Základní
škole a Mateřské
škole T. G. Masaryka
Zastávka konal
zápis dětí do prvních
tříd.
K zápisu se dostavilo 42
dětí, z toho 24 chlapců a 18 dívek. Z mateřské školy U Školy přišlo k zápisu 21 dětí.
Z mateřské školy Havířská se
o první dojmy ve škole podělilo s vyučujícími z prvního
stupně základní školy osm
dětí a šest dětí bude v novém
školním roce navštěvovat základní školu po absolvování
předškolní přípravy v mateřské škole v Babicích. Dalších
sedm dětí vkročí do školy bez
předchozí návštěvy našich
mateřských škol. Rodiče šesti
dětí požádali o odklad povinné školní docházky.
Pro budoucí prvňáčky byly
přichystány zajímavé úkoly, při kterých si vyzkoušeli
některé profese dospělých:
fotograf, kominík, malíř, prodavač, učitel. Za dobré výkony byli všichni odměněni dárečky, které vyrobili žáci naší
školy.
Na nové školáčky se už těší
vyučující základní školy
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AKTUÁLNĚ ZE ZUŠ
Rád využívám možnosti moci se s vámi opět podělit o radost z výsledků práce našich žáků i další
aktuální informace o dění v základní umělecké škole a zároveň vám chci nabídnout příležitost
ke zpestření všedních dnů příjemnými kulturními zážitky.

Sestava soutěží každoročně
organizovaných MŠMT je vedle
koncertů a dalších vystoupení výrazným oživením studia
na základní umělecké škole.
Pro žáky je účast na soutěžích
velkým přínosem zejména
díky možnosti porovnat úroveň svých dovedností s dalšími
studenty, což je velkým zdrojem inspirace a odhodlání pro
další studium. Neméně důležité
je pro jejich další rozvoj získání zkušenosti. Zvládnutí stresu
spojeného s náročnou přípravou i trémy při samotné soutěži
v životě mnohokrát zúročí.
V letošním roce měli možnost zareagovat na tuto výzvu
žáci hrající na dechové žesťové
nástroje. Naši školu reprezentovali v únoru v okresním kole
soutěže v Kuřimi tito žáci: Tomáš Čermák, Markéta Kratochvílová, Jakub Fojta.
Jejich zodpovědný přístup
k přípravě i účast na soutěži
ocenili porotci čestným uznáním. Rád bych jim i panu učiteli Křížovi, který je na soutěž
připravoval a dodával jim potřebnou podporu, touto cestou
jménem naší základní umělecké
školy poblahopřál a poděkoval.
Nevím, jestli některého z našich mladých výtvarníků napadlo, že právě jejich výrobek
může přinášet potěšení něko38 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

mu až v dalekém Thajsku. Je to
pro ně možná nepředstavitelné,
díky výstavě „Sjednocení světa
uměním 2008“ se to však stalo. Výtvarné soutěže a výstavy
na téma „Barvy z mé země“,
pořádané nadací Youvabadhana, se zúčastnili žáci výtvarných škol z 34 zemí světa, mezi
nimi i tito naši žáci ze třídy
paní učitelky Krupicové: Jana
Kolegarová,Veronika Švábová,
Magdalena Schlosserová, Anna
Gloserová, Veronika Gloserová,
Denisa Machová, Veronika Čechová, Iva Frýbortová, Vendula
Štěpničková, Denisa Pokorná.
Radost všech zúčastněných
může být navíc umocněna
uspokojením z toho, že svou
prací přispěli na vzdělání dětem, které by bez podobné
pomoci studovat nemohly.
Součástí byla totiž charitativní
aukce vystavených prací.
Jsem velmi rád, že i naše škola
mohla poskytnout pomoc těm,

kdo ji potřebují a ocení. Chtěl
bych poděkovat nejen těmto žákům, ale i paní učitelce, která je
při práci vedla a zprostředkovala jejich účast na této akci.
Věřím, že vás uvedené aktivity našich žáků potěšily a možná
také povzbudily, protože jsou
důkazem toho, že každý může
přinášet radost a nabídnout
pomocnou ruku, když je třeba. Mé poděkování a uznání
patří nejen jmenovaným, ale
všem žákům a učitelům, kteří
v průběhu celého školního roku
připravují různá vystoupení
a koncerty.
V tomto školním roce se
uskuteční ještě dva koncerty,
a to 2. dubna 2009 v sále Základní umělecké školy v Zastávce a 4. června 2009 v Dělnickém domě. Na oba koncerty
jste všichni srdečně zváni.
Jiří Skřípek,
zástupce ředitele

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ZASTÁVKA
Dům dětí a mládeže informuje o činnosti v novém roce.

Začali jsme již tradičně maškarním karnevalem. Letos proběhl 17. ledna 2009 v Dělnickém domě ve znamení putování
po zeměkouli. Tetiny Matylda
a Klotylda provedly děti díky
soutěžím a tancům nejrůznějšími kouty světa. Ostatně rodiče,
kteří neztratili odvahu, se soutěží účastnili také. Opět proběhla
tombola a kdo nic nevyhrál,
mohl si alespoň zakoupit drobnost u stánku v předsálí. Oživením na začátku zajisté bylo
i vystoupení našeho tanečního
kroužku pod vedením Petry
Kubíčkové. Kromě toho v programu diváci mohli zhlédnout
ukázky stepu, žonglování, břišního tance a jízdy na jednokole
tak, jak to každý večer prováděl
Večerníček. Je pro nás velkou
pochvalou, že se karnevalu
zúčastnilo tolik lidí. Letos jich
bylo podle počtu prodaných
vstupenek 247.

vání voskem a nyní proběhl
kurz tiffany. Vzhledem k tomu,
že byl úspěšný, budeme kurz
opakovat a připravujeme další,
tentokráte zaměřený na pedig
a výrobky z pedigu a šény.

Ve dnech 23.–27. 2. 2009 proběhl v rámci jarních prázdnin
příměstský tábor. Každý den
se pořádaly výlety do Brna, kde
jsme nabídli zajímavý program.
První den jsme zahajovali ná-

Do této doby proběhly
na DDM již dvě víkendové
akce, výukový program Šikulky pro mateřské školy nebo
například návštěva Moravského zemského muzea zaměřená
na přírodu – vodní toky, pod
názvem Co se děje nad a pod
hladinou.
Úspěšně navazujeme na výtvarné kurzy. Ten první byl
věnován enkaustice – maloZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 39

vštěvou Olympie a zhlédnutím
filmu o Zoufálkovi.
Druhý den jsme navštívili
letohrádek Mitrovských. K vidění zde byly kromě mobiliáře také filmové kostýmy ze
seriálu Arabela. Děti si mohly
vyzkoušet korunu krále a královny a do některých kostýmů
se oblékly a nechaly vyfotit.
K vidění byl i zařízený pokoj
Majerů, kde v televizi právě
běžel seriál Arabela. Prsten,
plášt, kouzelný měšec i zvoneček představovaly pro děti
tajemství a vidět je tak zblízka
a ještě si obléknout cestovní
plášť byl opravdu zážitek.

Třetí den nastalo posunutí
v čase, a to o miliony let. Děti
si prohlédly expozici Antrophosu. Hlavně mamut se stal
středem pozornosti, nicméně
výklad o životě pravěkých lidí,
jak si vyráběli ty nejjednodušší
nástroje a kolik času nad tím
strávili, nabádal děti srovnávat
minulost se současností. Ostatně, kdo navštíví náš tábor Trosečníků, s něčím podobným se
také setká.
Ten, kdo má rád techniku
a technické zajímavosti, byl
velmi rád, když jsme čtvrtý den
zavítali do Technického muzea
v Brně. Je v novém proskleném

komplexu a můžete zde vidět
vše od leteckých modelů, starých řemesel, přes orchestriony
a další technické vynálezy, včetně nesmyslů a otáčivého panorama. Návštěva technického
muzea byla důstojným ukončením našeho putování Brnem.
Poslední den byl docela oddechový, bez cestování, protože
jsem jej strávili u nás na domě
dětí a byl vyplněn hrami a soutěžemi. Ale přece jen obohacen
o soutěž v bowlingu v restauraci Harmonie.
Za kolektiv pracovníků
Mgr. Eva Ševčíková,
ředitelka DDM

Obec Zastávka zve všechny příznivce
dobré muziky na koncert

KAMELOT A ROMAN HORKÝ
předkapela POZDNÍ SBĚR

Datum: SOBOTA 11. DUBNA OD 19.30 HODIN
Místo: DĚLNICKÝ DŮM ZASTÁVKA
Vstupenky: 150 KČ
Předprodej: od 23. března 2009 na OÚ Zastávka
a KIC Rosice
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DDM PŘIPRAVUJE…
Duben

Květen

do 2. 4. – velikonoční výstava
4. 4. – Aprílový běh
29. 4. – Čarodějný rej, 17.00 h – zahrada DDM

23. 5. – Sunny Dance 2009 – sportovní hala
gymnázia
30. 5. – Den dětí

TÁBORY
Po stopách Napoleona, příměstský tábor
30. 6.–4. 7. 2009, cena: 720 Kč
Zahrnuje výlety – Slavkov, Mohyla míru, koupaliště, 2krát přespání v DDM, 1krát oběd a večeři,
odměny, pedagogický dozor. Během tábora navštívíme památky a zajímavosti vztahující se
k Napoleonovi a slavné bitvě u Slavkova

Trosečníci, klasický spací tábor
12. 7.–17. 7. 2009, cena: 1590 Kč
Zahrnuje ubytování v budově, stravu 5krát denně, pitný režim, koupaliště, výlet, odměny, materiál,
pedagogický a zdravotní dozor. Děti se stanou na čas trosečníky a budou zdolávat překážky, jako
kdyby byly na pustém ostrově. Zažijí přitom spoustu zábavy a dobrodružství.
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Prázdninové putování
20. 7.–24. 7. 2009, cena: 500 Kč
Zahrnuje dopravu, suroviny na vaření v přírodě u řeky, pedagogický dozor. Během týdne budou děti
putovat po známých místech řeky Oslavy, případně říčky Chvojnice (Peřej pěti prstů, Kančí louka,
Ketkovák).

Letní tábor, klasický spací
9. 8.–14. 8. 2009, cena: 1590 Kč
Zahrnuje ubytování v budově, stravu 5krát denně, pitný režim, koupaliště, výlet, odměny, materiál,
pedagogický a zdravotní dozor. Během týdne absolvují děti nejrůznější zábavné hry a soutěže,
koupání, výlet, karneval, které budou okořeněny tancem a výtvarnou činností.

Florbal, příměstský tábor
17. 8.–21. 8. 2009, cena: 400 Kč
Zahrnuje pitný režim, koupaliště, pedagogický dozor, materiál, odměny. Čeká vás florbal, fotbal,
ping-pong. střelba ze vzduchovky, ukázky činnosti policie, koupání, hry a soutěže

Přihlášky a platby je nutno podat
do 29. května 2009 v kanceláři DDM.
Přihlášky možno stáhnout z našich
webových stránek http://ddmzastavka.cz.
Veškeré další informace najdete také
tam, nebo je ochotně zodpovíme
na tel. čísle 546 429 035 nebo e-mailu
ddmzastavka@iol.cz.
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Výčet akcí, které připravujeme není ještě
celý. Vzhledem k úpravě termínů zde nejsou
uváděny všechny. Budeme vás informovat
prostřednictvím plakátů, rozhlasu, kabelové
televize a našich webových stránek. Těšíme
se s vámi na některé z aktivit domu dětí
a doufáme, že se vám budou líbit a budete
s nimi spokojeni.
Za kolektiv pracovníků
Mgr. Eva Ševčíková, ředitelka DDM

Dům dětí v technickém muzeu

Turnaj v ping-pongu

