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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
jaro snad už s definitivní platností otvírá své brá
ny, a proto berte fotografii na přední straně obálky ZZ
jako tečku za letošní zimou.
V prvním čísle Zpravodaje velkou část zabírají pře
devším „obecní“ informace – usnesení z jednání ZO,
rozpočet pro letošní rok, problematika bezpečnosti
v obci a veřejné zeleně a další kratší články.
V rubrice společenských a sportovních organiza
cí se opět prezentují šachisté a klub seniorů. Většího
prostoru se dostalo také zprávám o akcích v základní
škole.
Vážení čtenáři, letošní rok bude rokem volebním.
Myslíme si, že právo volit své zástupce je jedním ze zá
kladních možností, jak ovlivnit veřejný život. Věříme,
že i přes zklamání, která nám politici v posledních le
tech přinášeli, se rozhodnete k volbám přijít a vyjád
říte tím názor na jejich dosavadní skutky a jednání.
Přejeme vám pevnou ruku a nashledanou u dalšího,
červnového čísla Zpravodaje.
Redakce ZZ
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OBEC INFORMUJE

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 25. 11. 2009
ZO schvaluje:
1. záměr pronájmu části budovy v Dělnickém
domě
2. rozpočtové opatření č. 11/2009
3. návrh rozpočtu na rok 2010
4. výši poplatků pro rok 2010
5. ceník poplatků a služeb, Výpůjční řád,
Internetový řád a Směrnici o shromažďování
a zpracovávání osobních údajů pro knihovnu
v Zastávce
6. zvýšení nájemného v obecních bytech
7. prominutí platby za pronájem velkého sálu
na pořádání dokončení pro Taneční školu
dne 11. 12. 2009
8. trvalý pobyt paní Gluškovové Lidie na adrese
Stará osada 10 u syna pana Nikolaje Gluškova
9. záměr prodeje p. č. 1129/23
10. přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Jiho
moravského kraje ve výši 300 000 Kč na opra
vu a čištění kanalizace
11. uzavření smlouvy o půjčce mezi obcí Zastávka
a paní Michaelou Francovou
12. smlouvu č. 69/2009 o nájmu hrobového mís
ta mezi obcí Zastávka a Městem Rosice, a po
věřuje místostarostu obce podpisem této
smlouvy
13. smlouvu č. 1314/2009 o nájmu hrobového
místa mezi obcí Zastávka a Městem Rosice,
a pověřuje místostarostu obce podpisem této
smlouvy
14. smlouvu č. 1092/2009 o nájmu hrobového
místa mezi obcí Zastávka a Městem Rosice,
a pověřuje místostarostu obce podpisem této
smlouvy
15. smlouvu č. 1094/2009 o nájmu hrobového
místa mezi obcí Zastávka a Městem Rosice,
a pověřuje místostarostu obce podpisem této
smlouvy
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16. zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovol
ných hasičů obce Zastávka
17. členský příspěvek ve výši 20 Kč za obča
na a rok do Svazku vodovodů a kanalizací
Ivančice
18. smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční fi
nanční dotace na výdaje na zabezpečení ak
ceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2009
ve výši 168 012 Kč
19. záměr prodeje pozemku p. č. 1003/29 o vý
měře 161 m2 a p. č.1004/5 v k. ú. a obci
Zastávka o výměře 33 m2 jako zahrady sleč
ně Jitce Halouzkové, Havířská č. p. 238,
Zastávka
20. smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu uzavřené obcí Zastávka
a E.ON Distribuce, a. s.
21. záměr nájmu části pozemku p. č. 124/4
a 124/6
22. smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru,
uzavřenou obcí Zastávka a Vlastivědným
spolkem Rosicko-Oslavanska
23. prodej parcely č. 163/2 o výměře 145 m2 v k. ú.
Zastávka za 100 Kč/m2 paní Kupčíkové
24. smlouvu o výpůjčce uzavřenou obcí Zastávka
a ZŠ a MŠ TGM Zastávka, okres Brno
‑venkov

ZO neschvaluje:
1. prominutí poplatku za pronájem velkého
sálu – Taneční škole Michala Holého na akci
dne 6. 11. 2009.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. informaci o činnosti knihovny v Zastávce
v roce 2009.

ZO ukládá:

se zapracovanými připomínkami, které vzešly
z diskuze.

1. tajemnici připravit návrh nájemní smlouvy
na pronájem části budovy v Dělnickém domě

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 16. 12. 2009
ZO schvaluje:
1. kritéria pro poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Zastávka
2. smlouvu o nájmu nebytového prostoru –
„baru“ u velkého sálu DD uzavřenou s pa
nem V. Blažejovským
3. převod dotace na investice do provozu v para
grafu „školní jídelny § 2141“ ve výši 746 Kč
4. rozpočtové opatření číslo 12 /2009
5. zapracování připomínek finančního výboru
do rozpočtu obce na rok 2010
6. zapracování připomínek starosty a místosta
rosty do rozpočtu obce na rok 2010
7. rozpočet na rok 2010 ve znění schválených
připomínek
8. uzavření nájemních smluv:
Oláhová Monika, Stará osada 9 – nájemní
smlouva do 30. 6. 2010;
Karvayová Gizela, Martinská osada 77, Olá
hová Rajšha, Stará osada 9, Malý Jindřich,
Stará osada 9, Kadlec Roman, Stará osada 10,
Šmídová Anna, Stará osada 11, Pokorná Lý
die, Hutní osada 14, Lacková Jana, Martinská
osada 574, Michalcová Drahoslava, Martin
ská osada 575 do 31. 12. 2010
9. spolupráci s firmou Allowance s.r.o na reali
zaci akce „Zastávka – dostavba kanalizace“
10. uzavření mandátní smlouvy mezi obcí
Zastávka a firmou Allowance s.r.o. na zajiště
ní výběrových řízení pro projekt „Zastávka –
dostavba kanalizace“
11. přílohu k obecně závazné vyhlášce č. 2/2008
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

využívání a odstraňování komunálních
odpadů
termíny a program jednání zastupitelstva
obce na 1. pololetí roku 2010: 6. 1., 27. 1.,
24. 2., 31. 3., 28. 4., 26. 5. a 30. 6. 2010
uzavření podnájemní smlouvy mezi paní
Jarmilou Ambrožovou a panem Tomášem
Klikou do 31. 12. 2010 na byt Zastávka, Stará
osada 79
uzavření Přílohy č. 2 ke Smlouvě č. 10/08
o odstraňování a separaci komunálního od
padu v obci Zastávka pro rok 2010, mezi obcí
Zastávka a firmou KTS Ekologie s.r.o. ZO
pověřuje místostarostu obce podpisem výše
uvedené Přílohy č. 2 ke Smlouvě č. 10/08
o odstraňování a separaci komunálního od
padu v obci Zastávka
záměr prodeje části p. č. PK 138 (cca 2 m2)
a PK 231 (cca 11 m2)
prodej parcely č. 1129/23 o výměře 31 m2
za 1000 Kč/m2
prodej parcely č. 1195/1 o výměře 5 694 m2
za 2 847 000 Kč
záměr prodeje části pozemku p. č. 1127/1
záměr prodeje části p. č. 1361/1 o výměře cca
800 m2
smlouvu o nájmu části p. č. 982/1
prodej zahrad za 100 Kč/m2 a náklady pro
deje (poměrné části ceny geometrického plá
nu), pozemku p. č. 1003/2-30, 1004/4-16.

ZO neschvaluje:
1. uzavření nájemní smlouvy: Balážová Eva, Stará
osada 9, Hunková Renata, Martinská osada 573,
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Oláh Vladimír, Stará osada 9, Poláková
Ernestina, Stará osada 9, Šandorová Marcela,
Stará osada 9, Šandorová Michaela, Stará osa
da 9, Švábenská Eva, Martinská osada 76.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. postup ve věci výběrového řízení na zajištění
inženýrských činností na akci „Zastávka – do
končení kanalizace“

3. postup ve věci výběrového řízení na zajištění
projektových činností na akci „Zastávka – do
končení kanalizace“.

ZO ukládá:
1. tajemnice na jednání ZO 27. 1. 2010 před
loží návrh kupní smlouvy na prodej domu
po panu Pavlíkovi.
2. tajemnici zaslat výpovědi z bytů a výzvy k vy
klizení bytů č. p. 9 a Martinská osada 76, 573
do 25. 1. 2010.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 6. 1. 2010
ZO schvaluje:
1. příspěvek ve výši 10 000 Kč, Svaz neslyšících
a nedoslýchavých v ČR, oblastní organizace
Brno-venkov
2. příspěvek ve výši 400 000 Kč, Čechie Zastávka
3. příspěvek ve výši 10 000 Kč, Zahrádkáři Zastávka
4. příspěvek ve výši 30 000 Kč, Klub seniorů Za
stávka
5. příspěvek ve výši 10 000 Kč, Svaz tělesně posti
žených v České republice o.s., místní organizace
Rosice u Brna
6. schvaluje doporučení hodnotící komise a sou
hlasí s vybraným uchazečem, který se umístil
na 1. místě:
Obchodní firma: AP INVESTING, s.r.o., Síd
lo / místo podnikání: Palackého 12, 612 00
Brno, IČ: 60712121
Umístění dalších uchazečů: 2. místo – Ob
chodní firma: Vodohospodářský rozvoj a vý
stavba a. s., Sídlo / místo podnikání: Nábřežní
ul. č. 4, 150 56 Praha 5, Divize Brno: Podsedky
751/3, 625 00 BRNO, IČ: 47116901
7. schvaluje doporučení hodnotící komise a sou
hlasí s vybraným uchazečem, který se umístil
na 1. místě:
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Obchodní firma: Aqua Procon s.r.o, Sídlo / mís
to podnikání: Palackého třída 12, 612 00 Brno,
IČ: 46964371
Umístění dalších uchazečů: 2. místo – Obchod
ní firma: Hydroprojekt CZ a. s., Sídlo / místo
podnikání: odštěpný závod Brno, Minská 18,
616 00 Brno, IČ: 26475081; 3. místo – Obchod
ní firma: Projekty VODAM s.r.o., Sídlo / mís
to podnikání: Galašova 158, 753 01 Hranice,
IČ: 26821443
8. dodatek č. 1/2010 k internetovému řádu
knihovny
9. záměr prodeje části p. č. 333/1 a 333/2
10. prominutí poplatků za pronájem velkého
sálu v Dělnickém domě na pořádání plesu,
poplatku ze vstupného pro tyto organizace:
Gymnázium Zastávka, Zahrádkáři Zastávka,
Hasiči Zastávka, Obec Zastávka.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva a ko
misí starosty obce
2. výsledek činnosti knihovny za rok 2009.

ZO ukládá:

1. pověřuje starostu k vydání rozhodnutí a ná
sledně k podpisu smlouvy s vybraným uchaze
čem – AP INVESTING, s.r.o., Brno

2. pověřuje starostu k vydání rozhodnutí a ná
sledně k podpisu smlouvy s vybraným uchaze
čem – Aqua Procon, s.r.o., Brno.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 27. 1. 2010
ZO schvaluje:
1. sazebník inzerce v Zastáveckém zpravodaji
na rok 2010
2. rozpočtové opatření číslo 1/2010
3. příspěvek ve výši 15 000 Kč HC Zastávka
4. příspěvek ve výši 2 500 Kč Klubu důchodců
při OS pracovníků hornictví, Zbýšov
5. příspěvek ve výši 5 000 Kč Gymnazijní spo
lečnosti o. s.
6. smlouvu o dílo č. 10752010 s firmou
AP Investing, s.r.o. na zajištění poradenských
a inženýrských činností na akci „Zastávka –
dokončení kanalizace“ a pověřuje starostu
obce jejím podpisem
7. smlouvu o dílo č. 1316310 s firmou Aqua
Procon, s.r.o. na provedení projektových a in
ženýrských prací na akci „Zastávka – dokon
čení kanalizace“ a pověřuje starostu obce je
jím podpisem
8. pověření Mgr. Baštařové zastupováním zájmů
obce Zastávka při jednání s Agenturou pro
sociální začleňování v romských lokalitách
9. smlouvu o dílo a mandátní smlouvu s firmou
Viadesigne s.r.o. (VD12909) na vypracová
ní projektové dokumentace ve stupni doku
mentace pro územní řízení a inženýrské čin
nosti k vydání územního rozhodnutí pro akci
„Obec Zastávka – úprava průtahu“
10. schvaluje záměr převodu pozemků TJ Čechie
p. č. 316, 315/22 a budovy č. p. 512 v k. ú.
Zastávka do vlastnictví obce Zastávka

11. smlouvu o partnerství mezi IQ Roma ser
vis, o.s. a obcí Zastávka ve věci úpravy po
stavení příjemce a jeho partnerů,jejich úlohy
a odpovědnosti, jakož i úpravu jejich vzájem
ných práv a povinností při naplňování pro
jektu „Čas zkusit to jinak“
12. odpisový plán příspěvkové organiza
ce Základní škola a Mateřská škola T. G.
Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov
na rok 2010
13. odpisový plán příspěvkové organizace Dům
dětí a mládeže Zastávka, okres Brno-venkov
na rok 2010
14. převod práv a povinností k bytové jednot
ce s dispozicí 3+1 nacházející se v 1. podlaží
domu č. p. 570, ulice Stará osada z paní Lenky
Vinohradské na paní Marii Svobodovou,
Kopečky 413, Zastávka
15. podání žaloby k okresnímu soudu na vykli
zení bytu u těchto osob:
Balážová Eva, Stará osada 9
Poláková Ernestína, Stará osada 9
Šandorová Michaela, Stará osada 9
Šandorová Marcela, Stará osada 9
Hunková Renata, Martinská osada 573
16. uzavření smlouvy s firmou Českomoravský
štěrk, a. s. na odběr kameniva
17. smlouvu s firmou SEKURITY MONIT s. r. o.
o připojení na pult centralizované ochrany
objektu muzea hornictví v Dělnickém domě
na ulici Babická
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18. zařazení obce Zastávka do nového systému
rozesílání varovných SMS – SOS občanům
Jihomoravského kraje
19. prodej domu č. p. 61 a p. č. 154/5 v k. ú.
Zastávka manželům Čapkovým za polovinu
odhadní ceny, tj. 81 650 Kč, a náklady řízení
20. prodej p. č. 198/25 MUDr. Valešovi za cenu
300 Kč/m2
21. prodej p. č. 198/24 p. Štuklovi za cenu
300 Kč/m2.

ZO neschvaluje:
1. příspěvek
Krasobruslařskému
oddílu
KK Riper Rosice
2. uzavření nájemní smlouvy s panem Vladimírem
Oláhem na byt Stará osada, č. p. 9.

ZO bere na vědomí:
1. informaci ohledně plánované výstavby v lo
kalitě pod školou
2. termíny uzávěrek ve zpravodaji v roce 2010

3. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
4. informaci o průběhu realizace akce „Centrum
celoživotního vzdělávání v obci Zastávka“
5. informaci Policie ČR OO Rosice o bezpeč
nostní situaci v obci Zastávka za rok 2009
6. informaci o zakládání společnosti Regionální
úzkorozchodná železnice o. p. s.
7. informaci starosty obce a Mgr. Baštařové
o spolupráci obce s Agenturou pro sociální
začleňování v romských lokalitách.

ZO ukládá:
1. redakční radě Zastáveckého zpravodaje zve
řejnit výtah Zprávy o bezpečnostní situaci
v obci Zastávka za rok 2009 v jarním čísle
Zpravodaje
2. starostovi obce předložit na příštím jedná
ní zastupitelstva obce konečný návrh statutu
a zřizovací listiny Regionální úzkorozchodné
železnice o. p. s.

ROZPOČET 2010 – FINANCOVÁNÍ
Zastupitelstvo obce Zastávka schválilo 16. prosince 2009 rozpočet na rok 2010 se schodkem ve výši
255 900 Kč. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků, které budou hrazeny
v roce 2010, činí 500 000 Kč. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků a scho
dek rozpočtu na rok 2010 budou vyrovnány z položky Změna stavu krátkodobých prostředků na ban
kovních účtech, případně bankovním úvěrem.

PŘÍJMY
Daně a poplatky

22 781 000

Daň z příjmu fyzických osob záv. činnost

3 800 000

DPFO ze samostatně výdělečné činnosti

1 000 000

DPFO z kapitálových výnosů

300 000

Daň z příjmu právnických osob

5 000 000

Daň z příjmu právnických osob za obec

1 000 000
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Daň z přidané hodnoty

8 000 000

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

1 230 000

Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejných prostranství
Poplatek ze vstupného

100 000
10 000
1 000

Poplatek za provoz výherních hracích automatů

210 000

Odvod výtěžků z provozování loterií

200 000

Správní poplatky

200 000

Daň z nemovitostí
Neinvestiční dotace přijaté od obcí
Ostatní splátky půjč. prostř.
Podnikání a restrukturalizace v zemědělské půdě
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z prodeje pozemků
Předškolní zařízení
Základní školy

1 600 000
100 000
30 000
4 072 000
2 000
70 000
4 000 000
75 000
290 000

Školní stravování

10 000

Činnosti knihovnické

20 000

Využití volného času dětí a mládeže

25 000

Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře

1 060 000
95 000

Sportovní zařízení v majetku obce

150 000

Nebytové hospodářství

210 000

Komunální služby a územní rozvoj

50 000

Sběr a svoz komunálního odpadu

10 000

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Činnost místní správy
Obecné příjmy z finanč. operací
Příjmy celkem

150 000
5 000
50 000
150 000
29 113 000 Kč
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VÝDAJE
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství

10 000

Ozdravování hospodářských zvířat

30 000

Cestovní ruch

10 000

Silnice

665 000

Záležitosti pozemních komunikací

600 000

Provoz veřejné silniční dopravy
Provoz veřejné železniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod

1 184 000
7 000
130 000
2 508 900

Ostatní záležitosti spojů

100 000

Předškolní zařízení

875 000

Základní školy
Školní stravování

4 300 000
190 000

Školní družiny a kluby

10 000

ZUŠ

30 000

Činnosti knihovnické
Pohřebnictví

573 500
1 000

Rozhlas a televize

707 000

Záležitosti sdělovacích prostředků

225 000

Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

365 000

Sportovní zařízení v majetku obce

358 000

Tělovýchovná činnost j. n.

500 000

Využití volného času dětí a mládeže

490 000

Bytové hospodářství

100 000

Nebytové hospodářství

1 000

Veřejné osvětlení

830 000

Územní plánování

30 000
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Komunální služby a územní rozvoj

3 558 000

Sběr a svoz komunálních odpadů

1 650 000

Sběr a svoz ostatních odpadů

735 000

Péče o vzhled obce

111 000

Domovy

40 000

Požární ochrana – dobrovolná část

940 000

Zastupitelstva obcí

1 632 000

Činnost místní správy

3 857 500

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

100 000

Pojištění funkčně nespecifikované

71 000

Finanční operace j. n.

1 100 000

Ostatní činnosti j. n.

157 000

Výdaje celkem

29 368 900 Kč

POUŽITÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE V SOUVISLOSTI
S AZYLOVÝM ZAŘÍZENÍM V ROCE 2009
Příjmy

období
IV. čtvrtletí
I. čtvrtletí
II. čtvrtletí
III. čtvrtletí

rok
2008
2009
2009
2009

Celkem

částka
137 264,00
143 016,00
108 584,00
17 104,00
405 968,00

Výdaje

popis využití
Silnice v majetku obce
Záležitosti pozemních komunikací
Veřejné osvětlení
Činnost místní správy
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sportovní zařízení v majetku obce
Požární ochrana
Celkem

částka z dotace
200 000,00
0
24 759,00
43 399,00
137 810,00
0
0

z vlastních zdrojů
201 016,05
0
1 035 999,60
3 878 427,65
3 521 371,08
0
0

405 968,00

8 636 814,38
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU
OBCE ZASTÁVKA
• Financování vybraných pro
jektů závisí na finančních
možnostech rozpočtu obce
Zastávka
• Případné přidělení finanč
ních prostředků z rozpočtu
obce Zastávka je nenároko
vé, a proto proti rozhodnutí
zastupitelstva obce není pří
pustný opravný prostředek
• Žádosti se podávají písem
ně na adrese Obecní úřad
Zastávka, Hutní osada 14,
664 84 Zastávka
• Žádosti se podávají na pře
depsaném formuláři, který je
k dispozici na Obecním úřadě
Zastávka a na internetových
stránkách obce Zastávka.
• Žádosti se podávají průběž
ně, nejdříve však od 1. 10.
předchozího kalendářního
roku a nejpozději do 30. 4.
daného kalendářního roku

• Veškeré žádosti schvaluje za
stupitelstvo obce, zpravidla
po předchozím projednání
ve finančním výboru (zastu
pitelstvo obce zasedá zpravidla
poslední středu v měsíci, fi
nanční výbor týden před termí
nem jednání zastupitelstva).
• Přidělené finanční prostřed
ky podléhají vyúčtování. Vy
účtování je třeba odevzdat
na předepsaném formulá
ři včetně stanovených pří
loh nejpozději do 20. 2. ná
sledujícího
kalendářního
roku (následující rok po při
znání přidělení finančních
prostředků).
• Schválené finanční pro
středky budou organizaci
poskytnuty na základě uza
vřené smlouvy, vždy však
až po předložení vyúčtová
ní finančních prostředků

poskytnutých v předešlém
kalendářním roce.
• Dotaci nelze použít na:
––úhradu mezd, ostatních
osobních nákladů a odvo
dů na sociální a zdravotní
pojištění (s výjimkou úhra
dy odměny účinkujícím,
trenérům či lektorům),
––peněžní a věcné dary, s vý
jimkou věcných cen v sou
těžích, které jsou součástí
akce,
––splátky, leasing,
––odpisy dlouhodobého
majetku
Všeobecné podmínky byly
schváleny na jednání Zastu
pitelstva obce Zastávka dne
16. 12. 2009 a nabývají platnosti
tímto dnem.
Petr Pospíšil, starosta obce

SVOZ PLASTOVÝCH LAHVÍ
Vážení spoluobčané, jelikož
se v předchozích letech osvědčilo svážení plastových lahví
v rámci obce, tak i v letošním
roce máme zájem v této činnosti pokračovat.
Jsou dvě varianty, jak se plas
tových lahví zbavit. Jedna va
rianta je odnesení této odpa
dové komunity do kontejnerů
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na separovaný odpad, které jsou
rozmístěny v jednotlivých loka
litách obce. A druhou variantou
je využití pravidelného svozu
pracovníky technické čety obce,
kdy jsou láhve odvezeny přímo
od Vašeho domu. Je však nutné
podotknout, že v obou případech
je nezbytné, aby plastové láhve
byly čisté a sešlápnuté. Sešlápnutí

je nezbytné z důvodu ušetření
místa. V případě, že do kontejne
ru vyhodí někdo láhev nesešláp
nutou, dochází k jejich zbytečně
rychlému přeplnění a vytváření
nepořádku v okolí kontejnerů.
V případě využití svozu plasto
vých lahví přímo z domácností
tedy platí, že plastové láhve musí
být čisté, sešlápnuté a uložené

do igelitových pytlů, které budou
nepoškozené, řádně zavázané
a uložené u nádob na komunál
ní odpad (popelnic). V případě
zájmu, si může občan naší obce
5 ks igelitových pytlů na jed
nu domácnost vyzvednout pří
mo na obecním úřadě Zastávka,
u paní Pezlarové.
V
rozmístění
kontejne
rů na separovaný odpad dojde
v roce 2010 ke změně počtu těch
to sběrných míst, a to následov
ně: místo ve středu obce, přesně
ji u takzvaného „bendláku“ bude
zrušeno. K tomuto rozhodnutí
došlo na základě zjištění, že tyto
kontejnery jsou plněny přede
vším podnikatelskými subjekty,
které v okolí sběrného místa mají
svoji provozovnu. I přes všechny
domluvy a upozornění některé

tyto subjekty porušují zákon
o odpadech a na místo vlastních
kontejnerů využívají kontejnery
na separovaný odpad určené pro
využívání občany. Tímto dochází
k neustálému přeplňování a vy
tváření nepořádku kolem těch
to kontejnerů, což nedává dobrý
vzhled středu obce. Kontejnery
získané zrušením tohoto sběrné
ho místa budou využity k navý
šení kapacity kontejnerů přede
vším na ulici Babická (u pošty),
Čapkova a ke zřízení nového
sběrného místa na ulici Kopeč
ky. Zbylé kontejnery budou vy
užity k posílení míst, kde bude
třeba. Pevně věřím, že toto roz
hodnutí bude především ku pro
spěchu nás, občanů naší obce.
Nechceme i nadále podporovat
ty, kteří nám naši obec znečišťují,

porušují zákony a v neposlední
řadě zvyšují náklady na odpado
vé hospodářství hrazené z roz
počtu obce.
Svoz pytlů s plastovými láhvemi bude probíhat vždy v pátek v následujících termínech:
Leden............................... 10., 22.,
Únor....................................5., 19.,
Březen.................................5., 19.,
Duben......................... 2., 16., 30.,
Květen ............................. 14., 28.,
Červen............................. 11., 25.,
Červenec.............................9., 23.,
Srpen...................................6., 20.,
Září......................................3., 17.,
Říjen............................ 1., 15., 29.,
Listopad .......................... 12., 26.,
Prosinec............................ 10., 23.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce
inzerce
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ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI
VE SLUŽEBNÍM OBVODĚ ZA ROK 2009
Policie ČR předkládá zprávu o bezpečnostní situaci v rámci
územního regionu Brno-venkov územní celek o rozloze cca
211,5 km2, spadající do katastrálních území celkem 27 obcí,
v nichž bydlí dle posledních oficiálně zveřejněných počtů celkem
30 666 obyvatel.

V průběhu roku 2009 bylo
dle policejní statistiky na terito
riu Obvodního oddělení Policie
ČR v Rosicích evidováno celkem
1578 různých podnětů a oznáme
ní o podezření z porušení zákona.
Z tohoto počtu bylo 997 podnětů
evidováno jako přestupky. Zbýva
jících 581 oznámení bylo šetřeno
jako trestný čin, kdy 226 skutků
má zjištěného konkrétního pa
chatele a u zbylých 355 případů
zůstal dosud pachatel neznámý
(objasněnost 38,9 %). V tomto
statistickém údaji o evidovaných
trestných činech jsou ale zahr
nuty i případy, které se odehrály
na dálničním tělese D1 prochá
zejícím teritoriem OOP Rosi
ce. Tyto skutky šetří místně pří
slušné Dálniční oddělení Policie
a k bližším konkrétním údajům
nemáme přístup.
Dle
evidencí,
vedených
na OOP Rosice, bylo v r. 2009
zdejšími policisty prošetřeno cel
kem 547 trestných činů. Z toho
176 skutků má známé pachatele
a 336 trestných činů je dosud ne
objasněno, dalších 25 trestných
činů bylo spácháno na jiném te
ritoriu, převážně v Brně a po při
jetí oznámení byly jednotlivé
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případy postoupeny na místně
příslušný útvar Policie ČR, v 9
případech byla věc odložena, ne
boť se nepotvrdilo porušení zá
kona (týká se to např. náhlých
úmrtí) a u jednoho činu byla na
konec škoda nižší než 5 000 Kč,
takže se jednalo o přestupek.
Z jiného pohledu na statistický
výkaz vyplývá, že 380 trestných
činů směřovalo proti majetku,
mezi nejčastější patří vloupání
do vozidel a krádeže věcí z ne
zajištěných vozidel (107 přípa
dů), dále vloupání do rodinných
domů a rekreačních chat (46 pří
padů) a pak krádeže motorových
vozidel (17 případů). Mimo to
bylo oznámeno 31 skutků, kdy
si jeden z rodičů – většinou se
jedná o otce, neplnil vyživova
cí povinnost na své děti. Dal
ších 30 trestných činů bylo spá
cháno na úseku ochrany zdraví
a veřejného pořádku (napadení
či vyhrožování, porušování do
movní svobody či práv k domu
apod.) a zbylé trestné činy se tý
kají problematiky dopravy, tedy
např. jde o jízdu pod vlivem al
koholu (20 skutků) či pod vlivem
jiných omamných látek (6 skut
ků) a v neposlední řadě jízdu

s motorovým vozidlem v době
zákazu řízení či bez řidičského
oprávnění (19 skutků).
Z celkového počtu 995 evido
vaných přestupků bylo celkem
442 přestupků spácháno na úse
ku dopravy. Z rozboru vyplý
vá, že 379 přestupků bylo vyře
šeno uložením blokové pokuty
a 63 přestupků bylo oznámeno
k projednání ve správním říze
ní, z toho 35 přestupků se týkalo
řízení vozidla pod vlivem alko
holu a 6 přestupků jízdy pod vli
vem omamných látek. Dalších
288 přestupků směřovalo proti
majetku, především se jednalo
o drobné krádeže věcí a poško
zování majetku. Zbylých 265
přestupků narušovalo občanské
soužití či veřejný zájem, nejví
ce se to týkalo fyzického nebo
slovního napadání, narušení ve
řejného pořádku a porušování
obecně platných nařízení a vy
hlášek, např. podávání alkoho
lu mladistvým anebo pokousá
ní zaběhlým psem. Z celkového
počtu 995 přestupků se nepoda
řilo zjistit pachatele u 275 skut
ků. Dále bylo na OOP Rosice
evidováno a zpracováno 1061
čísel jednacích, tedy dalších pí
semností, kdy se ponejvíce jed
nalo o vyřízení žádostí a poža
davků pro jiné útvary Policie ČR
či další oprávněné státní orgány,
např. soudy. Jednalo se o příkazy
k zatčení a k dodání do výkonu

trestu, o prověrky k bydlišti hle
daných osob, prověrky k chová
ní osob pro trestní řízení či pro
puštěných na podmíněný trest,
anebo o doručení takových pí
semností, které pošta nezvládla
doručit. Další žádosti se týka
ly prověrek žadatelů o zbrojní
průkaz, mnoho čísel jednacích
se týkalo různých ztrát, např.
registračních značek, osobních
dokladů, dále bylo evidováno
mnoho dalších interních služeb
ních úkonů a písemností, např.
prověřená oznámení, kde ne
došlo k trestnému činu anebo
přestupku.
Dopravní nehody zpracovává
samostatný specializovaný po
licejní útvar s působností na ce
lém teritoriu Brno-venkov, proto

je statistický rozbor nehodovosti
brán z tohoto pohledu, není roz
pracován samostatně na Rosic
ko. V r. 2009 bylo na Brně-ven
kově zaznamenáno celkem 761
dopravních nehod (ON), což je
o 1243 ON méně oproti roku
2008, zapříčiněno především
tím, že zanikla povinnost ozna
movat každou nehodu. I tak při
loňských ON na Brně-venkově
zemřelo 20 osob, 43 osob bylo
zraněno těžce a 418 osob utrpělo
lehká zranění. Na Rosicku byly
4 ON se smrtelným zraněním –
26. září 2009 zemřeli dva lidé při
nehodě na dálničním přivaděči,
další ON s úmrtím byla 21. listo
padu u Újezdu u Rosic a v pro
sinci 2 úmrtí při nehodě a to
7. prosince u Rosic a 21. prosince

za Domašovem. Celková materi
ální škoda při ON na Brně-ven
kově činí 52 959 200 Kč. Z hle
diska nejčastějších příčin bylo
nejvíce nehod způsobeno ne
správným způsobem jízdy (366
ON), dále nepřiměřená rychlost
(203 ON) a nedání přednosti
v jízdě (93 ON). Alkohol byl zjiš
těn u 95 řidičů – viníků, dalších
23 nehod zavinili chodci a 48 ON
bylo zaviněno střetem se zvěří.
A nyní se budu věnovat po
drobnějšímu rozboru výše uve
dených údajů ve vztahu k teri
toriu obce Zastávka Z počtu 547
trestných činů (dále jen TČ) bylo
v Zastávce zaznamenáno 73 TČ,
kdy u 45 případů se dosud ne
podařilo zjistit pachatele, u dal
ších 26 TČ je pachatel zjištěn
inzerce
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a 2 případy se týkají úmrtí bez
cizího zavinění – sebevraždy.
Z jiného hlediska statistiky
vyplývá, že 10 skutků bylo smě
řováno proti veřejnému zájmu
a osobním svobodám: 2krát TČ
neplnění vyživovací povinnosti,
1krát ublížení na zdraví, 2krát
porušování domovní svobody,
2krát neoprávněné držení pla
tební karty a jeden případ ne
nastoupení do výkonu trestu.
Poslední oznámení o údajném
pokusu znásilnění se prokáza
lo jako smyšlené. Dalších 50 TČ
bylo směřováno proti majetku:
10krát vloupání do motorových
vozidel, 12krát do prodejních
objektů a firem, z toho 7 přípa
dů bylo spácháno v bývalém are
álu spol. HYRO, a 8krát vloupá
ní do sklepů, garáží nebo domů.
Dále byly v 7 případech odcize
ny barevné kovy – z toho 4krát
na budově ZŠ a gymnázia, 3krát
byly okradeny osoby o své věci,
např. mobil, plat. kartu či pe
níze, a 4 případy se týkaly pod
vodného jednání a zpronevěry.
Dále došlo 5krát k poškozování
majetku, z toho 1krát sprejerství
na budově, 1krát požár kontejne
ru za potravinami na ul. 1. máje,
1krát rozbitá výloha a dvě poško
zená osobní auta. Poslední pří
pad se týká loupežného přepa
dení u nádraží ČD, pachatele se
nepodařilo zjistit. V rámci trest
né činnosti na úseku dopravy
bylo v Zastávce přistiženo 6 ři
dičů se zákazem řízení nebo bez
platného řidičského oprávnění, 3
řidiči s alkoholem v krvi a 2 řidi
či pod vlivem omamných látek.
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Z celkového počtu 59 pře
stupků, evidovaných na území
obce Zastávka zůstalo 17 ne
objasněných, u zbylých 42 pře
stupků jsou pachatelé zjištěni.
Dále ze statistiky vyplynulo, že
celkem 29 přestupků narušo
valo občanské soužití většinou
slovním či fyzickým napade
ním a jiným schválnostním jed
náním a další skutky narušova
ly veřejný zájem, kdy ve třech
případech bylo zjištěno podá
vání alkoholu osobám mladším
18 let a 1 přestupek narušoval
zákon o drahách, kdy si maji
tel pozemku přes trať zbudoval
přejezd pro traktůrek. Dalších
18 přestupků bylo majetkových,
jednalo se ve většině případů
o drobné krádeže anebo poško
zování věcí či zařízení. Posled
ních 12 přestupků bylo zjiště
no na úseku dopravy, kdy bylo
na území obce kontrolováno 6
řidičů s alkoholem v krvi a 2
pod vlivem drog, zbytek pře
stupků v dopravě byl na místě
řešen blokově anebo oznámen
k projednání odboru dopravy
MěÚ Rosice.
Statistika dopravní nehodo
vosti není rozebrána detailně
na jednotlivé obce, takže nejsou
k dispozici žádné konkrétní úda
je pro obec Zastávku. Doprav
ní značení je dobré, kritickým
místem se zdá být křižovatka
před Hornickým domem a čás
tečně i křižovatka s odbočkou
na Zbraslav, kdy v těchto místech
v loňském roce došlo k několika
kolizím. Kvalita povrchu vozo
vek v obci odráží vytíženost, obcí

projíždí neustále značný počet
osobních i nákladních vozidel,
přesto se podařilo některé úse
ky vozovek opravit a přispět tím
ke zvýšené bezpečnosti na silni
cích. V roce 2009 bylo policisty
dopravního inspektorátu někdy
i společně s OOP Rosice v obci
na některých vybraných úse
cích prováděno měření rychlos
ti, zjištěné přestupky byly řeše
ny na místě blokovou pokutou.
Dále se policisté z Rosic podí
leli i na kontrolách u přechodů
pro chodce a to převážně v době
školní docházky.
I pro letošní rok bude poli
cisty OOP Rosice kladen důraz
na bezpečnost chodců na pře
chodech, ale i na jiné přestupky
v dopravě, mající vliv na snížení
bezpečnosti v silničním provozu,
v rámci dopravně bezpečnost
ních akcí budou hlídky na terito
riu obce i nadále provádět dozor
na dopravu ve vybraných úse
cích s vyšší možností vzniku do
pravních nehod. I nadále budou
ze strany pracovníků OOP Rosi
ce probíhat kontroly v restaura
cích ohledně požívání alkoholu
osobami mladšími 18 let. Pří
padně zjištěné rizikové faktory,
mající vliv na dopravní nehodo
vost i na celkovou bezpečnostní
situaci v obci, budou vedením
i řadovými pracovníky OOP
Rosice průběžně vyhodnocová
ny a bude dbáno na jejich včas
nou nápravu s cílem tyto faktory
a příčiny eliminovat.
prap. Josef Hlávka,
npor. Bc. Marian Folvarčík

VEŘEJNÁ ZELEŇ
Vážení spoluobčané,
v dnešním článku bychom Vám rádi představili návrh
koncepce péče o veřejnou zeleň v naší obci. Při její tvorbě
byly využity zkušenosti pracovníků Ústavu lesnické
botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické
a dřevařské fakulty v Brně, a to jmenovitě doc. Ing. Antonína
Bučka, CSc. a Ing. Jana Šebesty.

V Zastávce se nachází velké
množství zeleně různé kvali
ty a stavu. Oproti okolním ob
cím není zdejší zeleň omeze
na jen na předzahrádky, ale její
značná část se nachází na po
zemcích obce, z čehož vyplývá
i nutná péče a zodpovědnost
obce o zeleň. V současné době
jsme svědky převratných změn
v rázu krajiny a vzhledu našeho
okolí, kdy často dochází k neu
váženým přeměnám soukromé
zeleně na unifikované zahrady
katalogového typu. Kdo jiný než
obec by měla jít příkladem a re
spektovat v tomto směru pří
rodní a historické souvislosti?
Aby si obec udržela svůj
vzhled a ráz, postačí podržet
se původní druhové skladby
a původního určení vegetace.
V žádném případě by nemělo
docházet k náhradě původních
druhů dřevin, ovocných
stromů a alejí za bezúdrž
bové poléhavé jehličnany
nebo exotické dřeviny.
Namísto množství neu
vážených výsadeb je třeba
se zamyslet nad možnos
tí zachování současné zeleně,

nad výsadbou kvalitních a pů
vodních dřevin a především se
zaměřit na péči o stávající ve
řejnou zeleň.
Zeleň trvale přispívá ke zkva
litňování života občanů. Je třeba
si uvědomit, že vegetace nejenže
zpříjemňuje člověku pobyt v za
stavěných plochách obcí obec
ně, ale vegetační prvky mají
mnoho dalších důležitých funk
cí. Vegetace zachycuje na svých
listech prach, produkuje kyslík,
stromy jsou zvukovou clonou,
vytvářejí pro člověka spektrál
ně příznivý stín, zvlhčují místní
mikroklima, příznivě jej ovliv
ňují i teplotně, snižují rychlost
proudění vzduchu, poskytují

úkryt a domov ptactvu a drob
ným živočichům. S ohledem
na tyto skutečnosti nebudou
stávající ovocné dřeviny, které
se nachází na pozemcích obce
nahrazovány nepůvodními dru
hy dřevin. V případě, že dojde
k jejich přirozenému odumření
(stáří, nemoc) budou nahraze
ny domácími, tedy původními
dřevinami. Při výběru náhradní
výsadby budou vybírány staré
odrůdy peckovin, které zapad
nou do rázu dané oblasti a to
jak svým druhovým složením,
tak i výškou vzrostlého stromu.
Na druhou stranu bude při vý
běru hrát roli i předpokládaný
finální produkt, tedy ovoce, a to
s ohledem na údržbu pozemku,
na kterém budou vysazeny.
V další části bychom se rádi
věnovali koncepci lesoparku,
který byl vyhlášen jako význam
ný krajinný prvek. Lesopark,
který se nachází v centrální
části obce, je důležitou lokali
tou, jež si zaslouží péči, odbor
ný a citlivý přístup. Zeleň po
dobného typu a rozsahu je pro
hustě zastavěné a průmyslové
části obce netypická a neměla
by být zmenšována její plocha
a narušen její ráz. Jeho síla
je dána jednak polohou,
především však bohatě
strukturovaným vyspě
lým stromovým poros
tem s určitým puncem
divokosti. Tím nese
spíše znaky lesa nežli
lesoparku, které po
važujeme za vhodné
přiznat a ponechat.
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Návrh péče o lesopark vy
chází z požadavku obce na za
chování jeho funkce a zároveň
nutnosti zachování bezpečnosti
lidského zdraví v areálu. Původ
ně navrhovaná architektonic
ká úprava lesoparku byla všemi
účastníky posuzování lesoparku
v čele s doc. A. Bučkem zavrže
na (jezírka, bicrossová dráha,
fontána, minigolf, keramická
dlažba atd.). Hlavním důvodem
je zřejmá unikátnost a cen
nost současného stavu lesopar
ku, jeho schopnost spontánní
regenerace. Naopak původně
navržená rekonstrukce se jeví
zbytečná sama a sobě, navíc by
byla nákladná jak na zřízení, tak
na údržbu. Je důležité si uvědo
mit, že na úhledný parčík fran
couzského typu se lesopark bez
použití těžké techniky a sou
stavné údržby nezmění a k jeho
vzhledu budou různá pomístní
křoviska patřit.
Nově navržená koncepce le
soparku vychází ze zajištění stá
vajícího stavu takovou péčí, kte
rá nenaruší ráz a vzhled porostu
a zajistí jeho dlouhodobě udrži
telný, kontrolovaný vývoj, a sou
časně takovou, aby neohrozila
zdraví a majetek občanů. Dlou
hodobě bude vegetace udržová
na s vizí lesoparku, jehož vzhled
bude určen bohatě strukturo
vaným stromovým porostem
s důrazem na ochranu hodnot
ných vytipovaných konkrétních
stromů s ponecháváním jejich
potenciálních „nástupců“ v po
rostu. Péče a pozornost bude vě
nována problematickým částem
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lesoparku a místům, kde může
dojít k úrazu z důvodu nesta
bility stromu či jeho částí. Na
opak stabilní a zachovalé části
lesoparku můžou být několik let
ponechány nerušenému vývoji.
Za hodnotné stromy jsou po
važovány mohutné a stabilní
duby zimní (Quercus petraea
agg.), některé borovice lesní (Pi
nus sylvestris) a babyky (Acer
campestre), které svým bizar
ním tvarem dodávají lesoparku
punc starobylosti. Tyto stromy
si zaslouží odbornou arboris
tickou péči, která zajistí jejich
bezpečnost a setrvání v lesopar
ku. Porost se sám dobře zmla
zuje, mnohé dřeviny, zejmé
na lípy (Tilia cordata) a habry
(Carpinus betulus), ale i babyky
(Acer campestre) a duby (Quer
cus petraea agg.) jsou v tako
vém věkovém stádiu a dosahují
takové výšky porostu, že mo
hou snadno nahradit stromy
vybrané ke skácení. V žádném
případě není třeba masivních

(a nákladných) umělých výsa
deb a jejich původně plánované
náklady doporučujeme směřo
vat na péči o vytipované stro
my. Odstraňovat z porostu by
se měly pouze stromy nemocné
a dále se výběr bude řídit dru
hem dřeviny. Ke starým stro
mům, které nerostou v blíz
kosti cest a neohrožují chodce
bezprostředně, můžeme být to
lerantnější a pokud netrpí pře
nosnou nákazou, není důvod
je odstraňovat. Naopak stromy
nakloněné nad cesty a pěšiny,
stejně jako suché mohutné vět
ve, je třeba ošetřit, případně od
stranit přednostně.
Odstraňování živých mla
dých stromů, které nedosahují
hlavní úrovně stromového pa
tra, je kontraproduktivní a ne
účelné. Takové stromy jsou
zárukou budoucího trvání po
rostu v lesoparku bez nutnosti
výsadeb. Tyto mladé stromky
jsou nejlépe přivyklé na lokál
ní podmínky, při případném

odstranění stromu z hlav
ní úrovně nad ním jej jeden
z mladých „čekatelů“ snadno
a relativně rychle nahradí. Na
hrazení novou výsadbou bývá
nákladné, doba obnovy je srov
natelná s jednou lidskou gene
rací a není vůbec zaručen její
úspěch. Není nutné se obávat
vzájemné konkurence mla
dých odrostků, které naopak
potlačují zbytečný rozvoj křo
vin. V případě, že by některý
z mladých stromků odumřel,
není pro svůj rozměr hrozbou
na zdraví a lehkou technikou jej
může údržba snadno odstranit.
Pozitivem navržené koncepce
je minimalizování narušení sou
časného vzhledu lesoparku, dále
využití schopnosti regenerace

vegetace, která zajistí přiroze
ný vzhled a vývoj porostu, mi
nimalizace nákladů na výsad
bu. Navrhovaná péče nevytváří
„umělou přírodu“ a dovoluje
přirozený rozvoj bylinného pat
ra a ponechává stanoviště vhod
né pro ptactvo a drobné živoči
chy. Přirozený vzhled lesoparku
by se mohl stát živým místem
pro všechny věkové a sociální
skupiny obyvatel, ne jen uměle
vytvořeným mrtvým centrem se
sklonem k úpadku.
Negativem navržené koncep
ce je nutnost poučeného a citli
vého přístupu v péči o lesopark
(zejména v jeho vybraných čás
tech) a rovněž nutnost indivi
duálního přístupu k některým
dřevinám.

Vlastní koncepce nemusí být
slučitelná s představou typické
ho parku, což může být na dru
hou stranu pozitivním jevem.
Doufáme, že navrhovaná
koncepce bude pro naše občany
přijatelná, zejména s ohledem
na výsadbu kvalitních a původ
ních dřevin, které respektují za
chování přírodních a historic
kých souvislostí krajiny, ve které
žijeme. V dalším ZZ čísle by
chom se rádi věnovali koncepci
lipové aleje v naší obci.
Ing. Jan Šebesta, Ústav
lesnické botaniky, dendrologie
a geobiocenologie,
MZLU Brno
Mgr. Martin Oujezský,
předseda komise životního
prostředí
inzerce
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Vážení spoluobčané, pomozte nám!
Většina z Vás má radost,
když je kolem Vašeho domu,
ve Vaší ulici, v naší obci čisto
a pořádek. O to, aby tomu tak
opravdu bylo, se stará obecní úřad a zejména pracovníci tzv. úklidové čety – někdy
říkáte rychlá rota. Už to slovo nám něco málo říká o tom,
co všechno pracovníci dělají. Nové chodníky, opravené cesty, pomoc při likvidaci
odpadu pro starší spoluobčany odvozem do sběrného
dvora, zimní údržba, světla
v obci a další povinnosti, které už bereme většinou jako
samozřejmost. Služeb obecního úřadu mnozí z Vás také
využívají.
Ne ve všech ulicích nebo
čtvrtích se nám daří pořádek
udržovat. Nás nejvíce mrzí, že

je tomu tak především oko
lo domu č. 9, který je přímo
ve středu obce, u silnice, kde
denně projedou stovky aut. Ti
z Vás, kteří chodí kolem, nás
na tento nepořádek upozorňu
jí a musím říci za všechny pra
covníky obecního úřadu, že vy
víjejí nemalé úsilí na to, aby se
tento stav zlepšoval. Je to práce
velice obtížná, složitá, protože
jednáme s lidmi, kteří jsou ne
vždy ochotni respektovat zá
kladní pravidla slušného cho
vání, kam péče o okolí svého
domu a bydliště patří.
Máme také zkušenosti, že ne
jen někteří z Vás, ale zejména
někteří z okolních obcí si svůj
problém s odvozem starých
ledniček, praček, sporáků nebo
nábytku řeší jednoduše tím, že
nabídnou odvoz nepotřebných
věcí někomu z domu č. 9. Jak to

inzerce

MILAN MUSIL
ČLEN CECHU MALÍŘŮ A L AK ÝRNÍKŮ ČR

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
MALOVÁNÍ BYTŮ, CHODEB A SCHODIŠŤ,
OBCHODNÍCH A KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR
NÁTĚRY FASÁD, DVEŘÍ, OKEN, RADIÁTORŮ,
KONSTRUKCÍ atd.
Mobil: 604 151 878 | e-mail: milanmusil@volny.cz
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potom vypadá, to vidíte sami!
Hromady dřeva, které se zde
válí skoro rok, nepořádek s hro
madami zmiňovaného odpadu.
Pokud už je odpadků neúnosná
míra, obvykle nastoupí pracov
níci obecního úřadu a odpad
odvezou – stojí to obecní po
kladnu peníze!
Proto zastupitelstvo obce
schválilo usnesením, že každá
domácnost u domu č. 9 musí
mít vlastní popelnici (jsou za
tím 4 ks) do konce roku 2009.
Za odpad, který se zde bude
hromadit, dostane osoba, kte
rá ho sem dovezla složenku
za úhradu nájmu obecního po
zemku podle obecní vyhlášky.
Na Vás se obracíme jen s tou
to prosbou: nenabízejte k odvo
zu Vaše nepotřebné věci! Máte
k dispozici moderní, nově ote
vřený sběrný dvůr a službu
obce pro likvidaci Vašich ne
potřebných věcí. Stačí tak málo,
vzít telefon a zavolat…
Se stejnou prosbou se obrátí
me také na občany a zastupitel
stva nejbližších okolních obcí.
Chceme přece všichni, aby obec
byla čistá, uklizená, aby ten, kdo
k Vám přijde na návštěvu, nebo
se přijde podívat po delší době
do Zastávky jen nekroutil hla
vou, ale aby se mu zde líbilo.
Jaroslava Baštařová,
členka zastupitelstva
a předsedkyně KV obce

ROČNÍ PROVOZ UKÁZAL…
…jak je důležité a potřebné mít v obci sběrné středisko odpadů, které nabízí zdarma místním
občanům nadstandardní služby v oblasti likvidace všech typů odpadů.

Proto Zastupitelstvo obce
Zastávka již v roce 2008 schvá
lilo záměr výstavby takového
střediska. Byla vybrána loka
lita, vypracována studie, která
prokázala nutnost ekologické
ho sběru a následnou likvi
daci všech odpadů na území
obce s 2 500 obyvateli. Pro
jekt střediska na ploše 762 m²
s kapacitou sběru v množství
264 tun ročně s finančními ná
klady na realizaci ve výši přes
4 mil. Kč byl připraven.
Jen tak se obec mohla při
hlásit s žádostí o finanční dota
ci z Operačního programu ŽP
Fondu soudržnosti (EU), pro
tože tak vysokou částku uvolnit
z rozpočtu obce není možné.
V dubnu 2008 jsme obdrže
li vyrozumění o schválení naší
žádosti ve výši 3,5 mil. Kč a vy
braná firma ve výběrovém říze
ní mohla začít stavební práce.
V září bylo předáno staveniště

a za čtyři měsíce se původ
ní sběrna kovového odpadu
změnila k nepoznání. Moder
ní areál, vybavený kvalitním
sociálním zázemím pro obslu
hu, sklad technického zázemí
se štěpkovačem pro zpracování
větví a dřevitého odpadu, sklad
pro elektroodpad i pro nebez
pečné látky, jejichž likvidace
vyžaduje přísný režim.
Na volné ploše areálu jsou
umístěny další velkokapacitní
kontejnery na separovaný opad,
kam patří plasty, papír, sklo, bi
oodpad, stavební suť a další ko
munální odpad. Navíc se zde
nachází kompletní sběrač rop
ných látek, které jsou zachyco
vány a odváděny do tzv. lapolu
k další filtraci a úpravě, která
neohrožuje životní prostředí.
I když obec získala uvede
nou dotaci, musela také ze své
ho rozpočtu přidat 10% podíl
celkových uznatelných nákladů

a hradit i tzv. neuznatelné ná
klady. Z obecního rozpočtu tedy
šlo na tuto akci 552 000 Kč.
To nejsou poslední finanč
ní náklady, které obec hradí
z rozpočtu, protože i vytřídě
ný, separovaný odpad se musí
ze sběrného dvora odvést k dal
šímu zpracování. A tento odvoz
musí obec zaplatit – za rok 2009
činily náklady na provoz sběr
ného dvora cca 1 000 000 Kč.
Příjem za vytříděný odpad činil
za rok 250 000 Kč.
Naším záměrem bylo za
mezit vzniku černých skládek
v okolí obce a dát občanům
možnost podílet se aktivně
na ochraně životního prostředí
a pěkného okolí obce. A to se
nám tímto investičním zámě
rem podařilo.
Jaroslava Baštařová,
členka zastupitelstva
a předsedkyně KV obce

Kontrolní výbor Zastupitelstva obce
Členové tohoto výboru, který
je ustanoven podle zákona o ob
cích, mají za sebou další rok své
kontrolní činnosti. Ze zákona
jsou pro výbor stanoveny po
vinnosti, jak a co kontrolovat.
Na program zasedání se dostá
vají také připomínky občanů
pro jednání zastupitelstva.

Výbor má pět členů: J. Baš
tařová – předsedkyně, členo
vé – A. Štrofová, J. Tribulová,
J. Chmelíček a K. Kočí. V roce
2009 byly prováděny pravidelné
kontroly hospodaření příspěv
kových organizací, které obec
zřizuje – to je ZŠ a Dům dětí
a mládeže Zastávka. Vyúčtování

dotací organizacím, jejichž žá
dosti byly doporučeny finanč
ním výborem a schváleny obec
ním zastupitelstvem, to je další
velká skupina kontrol. Výběro
vá řízení, jejich postup a vyhod
nocení, i to patří ke kontrolním
činnostem výboru. Největší
skupinu kontrolovaných aktivit
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obce tvoří všechny investič
ní akce, které obec financuje
nebo spolufinancuje z obecní
ho rozpočtu. Obec je také pří
jemcem dotací a to buď ze stát
ního, nebo krajského rozpočtu.
I u těchto dotací má kontrolní
výbor pravomoc zkontrolovat
použití finančních prostředků
na účel, pro který byly schvále
ny a do obce přišly.
Jen několik příkladů: dotace
pro hasiče z krajského rozpoč
tu, projekt pro ZŠ – „Žijeme
spolu“, vybavení Dělnického
domu audiovizuální technikou,
inventarizace obecního majet
ku, průběžné čtvrtletní kontro
ly v ZŠ, výstavba sběrného stře
diska, hasičky, čerpání dotace
pro TJ Čechii a v neposlední
inzerce

22 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

řadě vyhodnocení všech dota
cí, které poskytla obec ze svého
rozpočtu.
Konstatování: je třeba podě
kovat ekonomickým pracovni
cím nejen úřadu, ale také školy
a domu dětí za perfektní práci.
Trochu problém mají někdy or
ganizace s předložením čerpání
obecní dotace, hlavně s termí
nem k předložení vyúčtování,
nejedná se ale o zneužití finanč
ních prostředků.
Kontrolní činnost výboru je
hodnocena a sledována také
z úrovně krajských a státních
orgánů. Každoročně musí ta
jemnice úřadu na základě na
šich zpráv o činnosti a zápisů
z kontrol sestavit celkový pře
hled kontrolní činnosti a uvést

i výši kontrolovaných finanč
ních částek. Mnohým se to
bude zdát zbytečné, ale i to je
jeden z ukazatelů pro přidělo
vání dotací ze státního nebo
krajského rozpočtu.
Kontrolní činnost – tu může
provádět také každý občan
obce. Pokud budete mít při
pomínku, námět nebo dotaz,
můžete se obrátit na členy vý
boru, kteří Váš podnět na jed
nání přednesou. Obracet se
můžete také písemnou formou
nebo dotazem na e-mailovou
adresu obce. Rádi Vaše náměty
uvítáme.
Jaroslava Baštařová,
členka zastupitelstva
a předsedkyně KV obce

OBECNÍ KNIHOVNA – VÝSLEDKY
ČINNOSTI ZA ROK 2009
Stav knihovního fondu celkem svazků
– z toho naučná
– beletrie
Přírůstky
Odpisy
Odebíraná periodika
Registrovaní čtenáři
– z toho do 15 let
Návštěvníci v knihovně
Výpůjčky celkem
– v tom naučná literatura dospělým
– beletrie dospělým
– naučná literatura dětem
– beletrie dětem
– z toho výpůjčky periodik
Požadavky na meziknihovní výpůjční službu
– z toho kladně vyřízené
Kulturní a vzdělávací akce
Počet návštěvníků akcí
Počet návštěvníků využívajících Internet v knihovně
Návštěvníci on-line služeb
Počet návštěv webové stránky knihovny
Návštěvníci knihovny celkem – fyzické i virtuální návštěvy

2008
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
21
1 320

2009
12 998
4 086
8 912
1 160
500
69
397
157
6 418
24 763
9 076
9 174
1 894
4 619
6 145
57
55
20
586
1 577
1 305
1 959
7 723

Zajímavosti o naší knihovně, jejích knihách a čtenářích
V knihovně je zaregistrováno
107 mužů a 283 žen. Nejstarší
čtenář se narodil v roce 1925.
Nejmladší zaregistrovaná čte
nářka se narodila v roce 2006.
Nejpůjčovanější knihou roku
2009 je Erbenova Kytice. Nej
více žádaným časopisem jsou
Květy. Největší počet knih a ča
sopisů půjčených za rok 2009
jednou čtenářkou je 415. Nej
více zaregistrovaných čtenářů
z jedné rodiny je 7. Nejstarší

kniha naší knihovny byla vydá
na v roce 1897. Největší kniha
má rozměry 27×36 cm, má 1350
stránek a je zároveň i knihou
nejtěžší, váží 5620 g. Nejmen
ší kniha má rozměry 8×7,5 cm
a váží 80 g.
Nejvíce knih jedné edice
(stejného vzhledu) – 55 titulů
edice CO-JAK-PROČ z nakla
datelství Fraus. Nejvíce knih
se stejným prvním slovem ná
zvu – 51 knih začíná slovem

„poslední“. 133 názvů knih za
číná číslovkou vyjádřenou čís
licí. 70 knih má v názvu slovo
„dva“, „dvě“, „druhý“. 22× je
v názvu slovo „anděl“ a 17× slo
vo „ďábel“. 41 knih začíná slo
vem „cesta“ nebo „cesty“.

Najděte si cestu i do naší
obecní knihovny.
J. Zahradníková,
vedoucí knihovny
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TELEVIZNÍ KABELOVÝ ROZVOD
Protože se na konci
loňského roku
v Zastávce začaly
šířit zvěsti, že naše
„kabelovka“ bude
vyžadovat zakoupení
set-top-boxu kvůli
digitalizaci, uvádíme
pro klid všech občanů
následující informace.

TKR v Zastávce je mo
dernizován ve způsobu sa
motného kabelového rozvo
du (optické kabely), nebude
však digitalizována nabíd
ka jeho programů. Vysílání
v našem kabelovém rozvodu
bude i nadále analogové.
Žádný ze spoluobčanů, který má doma „starý“

analogový televizor, si nemusí digitální přijímač
pořizovat.
Pokud se v budoucnu bude
měnit koncepce našeho tele
vizního rozvodu, budou všich
ni občané včas informováni.
Petr Pečenka, předseda
informační komise

SAZEBNÍK INZERCE VE ZPRAVODAJI
PRO ROK 2010 A TERMÍNY UZÁVĚREK
Formát

Cena pro podnikatele

černobílá
strana

barevná
strana

Cena pro ostatní

černobílá
strana

barevná
strana

1/1 A5

1000 Kč

2000 Kč

200 Kč

1100 Kč

1/2 A5

500 Kč

nedělá se

100 Kč

nedělá se

1/4 A5

300 Kč

nedělá se

50 Kč

nedělá se

Termíny uzávěrek „Zastáveckého zpravodaje“ v roce 2010
MĚSÍC VYDÁNÍ

TERMÍN UZÁVĚRKY

březen.......................................................................................................................neděle 28. února
červen......................................................................................................................neděle 30. května
září..................................................................................................................................neděle 5. září
prosinec (předpoklad)............................................................. neděle 28. listopadu (předpoklad)
Příspěvky do „Zastáveckého zpravodaje“ zasílejte v elektronické podobě redakční radě
zpravodaje na e-mailové adresy: ppecenka@seznam.cz nebo vpecenkova@seznam.cz.
Petr Pečenka, předseda informační komise
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AZOS Zakřany, COBRA,
Cukrárna Lacina Rosice, Cyk
losport Zastávka, Elektro Ne
kuža, Enapo Kuklínek, Hadač
a Zapletal Rosice, Harmonie
Zastávka, Hasiči Zastávka,
Hodinářství Hrdlička, Hude
ček– zahr. potřeby, Ing. Dali
bor Svoboda, JUDr. František
Vrba, Kadeřnictví Markéta

Petrlová, Kovomat Zastáv
ka, Květinka Zastávka, Mimi
na – p. Leitnerová, MADEL,
Mgr. Petr Pečenka, MO
TOP s. r. o., Nábytkářské uči
liště Rosice, Obora Rosice,
Oční optika Zastávka, Pedi
kúra Kedová, Pekárna NARG,
Potraviny Voštera, Renomag,
Restaurace Čechie, Restaurace

Dělnický dům, Restaurace
Pánková, RH Transport, Rupos
Ivančice, Sokol Zastávka, Ter
mona, TERO Rosice, Truhlář
ství Aleš Vít Zbýšov, Pálenice
Košíček, Videopůjčovna Za
stávka, Vinotéka Sedláková,
členové a příznivci občanského
sdružení Zahrádkáři Zastávka.
J. Křivý

POZVÁNKA – SETKÁNÍ SENIORŮ
Setkání seniorů Mikrore
gionu KAHAN se uskuteční
již potřetí, tentokrát v Kultur
ním domě v Říčanech 4. červ
na 2010. Finanční prostředky

na toto setkání poskytl Mik
roregion Kahan ve spoluprá
ci se skupinou ČEZ, která je
partnerem projektu. Organi
začně tuto akci zajišťuje Klub

seniorů Říčany společně s OÚ
Říčany. Setkání se zúčastní po
prvé skupina seniorů ze Slo
venska z partnerského Mikro
regionu Velká Fatra.
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V KRÁTKOSTI

Výbor občanského sdružení Zahrádkáři
Zastávka děkuje sponzorům, kteří přispěli
ke zdaru letošního Zahrádkářského plesu:

DŮM SENIORŮ
V pátek 19. února 2010 se
v DS Zastávka konal již tradič
ní VI. ples seniorů. Při této pří
ležitosti oslavila naše klientka,
paní Emílie Veverková, své ku
laté životní jubileum (fotografie
na druhé straně obálky). Bylo jí
rovných 100 let. K tanci a po
slechu nám všem zahrála naše
oblíbená SEBRANKA.
Touto cestou bychom také
rádi poděkovali všem našim
sponzorům, kteří nám na ples
přispěli věcnými nebo peněžními dary.
K. Horáková,
sociální pracovnice DS

SYMPOZIUM O CESTOVNÍM RUCHU
V pátek 26. února 2010 se
uskutečnilo v prostorách Dělnického domu v Zastávce druhé Sympozium o cestovním
ruchu.
Předmětem sympozia, po
řádaného Mikoregionem Ka
han dso v rámci projektu S Ka
hanem za permoníky, bylo
zintenzivnění spolupráce při
rozvoji cestovního ruchu v re
gionu Jihozápadního Brněn
ska. Projekt S kahanem za per
moníky je zaměřen na podporu
a propagaci důlních památek
a dalších turistických cílů Mi
kroregionu Kahan s přesahem
do celého regionu Jihozápadní
ho Brněnska.
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Na programu sympozia byla
přednesena především témata:
• aktuální situace v oblasti ces
tovního ruchu v Jihomorav
ském kraji
• zdroje pro financování rozvo
je cestovního ruchu
• formy propagace turistických
destinací na Jižní Moravě
• specifika cestovního ruchu
v regionu Jihozápadního
Brněnska
• tipy na atraktivní turistické
produkty s využitím důlních
a jiných památek
• spolupráce při propagaci tu
ristických produktů mezi regi
ony Jihozápadního Brněnska
J. Bohanes, manažer
Mikroregionu Kahan dso

Doc. Ing. JAN IŠA, DrSc. – VZPOMÍNKA
V nedeľu 27. septembra
zomrel vo veku 80 rokov významný slovenský ekonóm,
dlhoročný pracovník EÚ
SAV doc. Jan Iša. Posledná
rozlúčka bude v pondelok
5. októbra o 14.00 h v bratislavskom krematóriu.
Doc. Ing. Jan Iša, DrSc. sa
narodil 24. mája 1929 v morav
skej obci Babice u Rosíc. Po ab
solvovaní vysokoškolského štú
dia v Prahe začal v roku 1952
pôsobiť ako vysokoškolský uči
teľ na Slovenskej vysokej škole
technickej v Bratislave. Od tohto
roku sa jeho životné osudy – ni
elen pracovné, ale aj rodinné –
pevne a natrvalo spojili so slo
venským prostredím.
Pracovné aktivity doc. Išu
sa od začiatku jeho profesij
nej kariéry pohybovali v dvoch
vzájomne sa prelínajúcich sfé
rach – v pedagogickej a vo ve
deckovýskumnej. Pedagogicky
pôsobil na rôznych fakultách
SVŠT a od začiatku 60. rokov až
doteraz externe na Ekonomickej
univerzite v Bratislave. Bol nie
len vynikajúcim prednášateľom,
ale spolu s ďalšími autormi

napísal aj desiatky vysokoškol
ských učebníc. Pod jeho vede
ním sa v roku 1992 napríklad
vydala na Slovensku prvá mo
derná vysokoškolská učebnicu
o trhovej ekonomike.
Vedeckovýskumné
aktivi
ty doc. Išu sa naplno rozvinu
li v Ekonomickom ústave SAV,
kde pôsobil od roku 1971 až
doteraz (s prerušením medzi
rokmi 1991 až 1994). Jeho ve
deckovýskumné a publikačné
aktivity boli zamerané na štyri
úzko súvisiace oblasti: 1. vývoj
modernej ekonomickej teórie,
2. hospodárska politika v trho
vých ekonomikách a ich cyk
lický vývoj, 3. európska ekono
mická integrácia, 4. problémy
transformácie slovenskej eko
nomiky a jej ďalší rozvoj. Vý
sledky jeho tvorivej činnosti sú

obsiahnuté v 15 domácich
a medzinárodných mo
nografiách, vo viac ako 80
pôvodných vedeckých stati
ach, vo vystúpeniach na do
mácich a medzinárodných
vedeckých konferenciách
a v celom rade ním vede
ných výskumných projek
tov. Do poslednej chvíle sa
aktívne podieľal na riešení naj
významnejších vedeckých pro
jektov ústavu.
V rámci vedecko-organizač
ných aktivít hlavný dôraz klá
dol na tie aktivity, ktoré priamo
súviseli s kvalitou výskumného
procesu (vedenie výskumných
kolektívov a doktorandov, prá
ca v redakčnej rade Ekonomic
kého časopisu a pod.). Pôsobil aj
v rôznych orgánoch koordinácie
a riadenia základného výskumu
a pedagogického procesu.
Jan Iša patril medzi najvýzna
mnejších predstaviteľov ekono
mickej vedy na Slovensku. Bol
uznávanou vedeckou autoritou
v oblasti ekonomickej teórie.
Text byl převzat bez korektur
z webu Ekonomického ústavu
SAV

UPOZORNĚNÍ
Dovolujeme si Vás informovat
o pořádání mezinárodního cyk
listického závodu Brno–Velká
Bíteš–Brno, který se uskuteční

v sobotu 3. 4. 2010 na tradiční
trati z Brna do Velké Bíteše a zpět.
O první cenné body Českého po
háru 2009 se zde utkají cyklisté

z České republiky, Slovenska, Ra
kouska, Ruska a Polska.
Zdeněk Valenta,
tajemník Favorit Brno
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SPOLKOVÉ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY

ŠACHISTÉ
INFORMUJÍ…
PŘEBOR ŠKOL – KRAJSKÉ KOLO
Dne 26. 1. 2010 proběhlo
v Břeclavi krajské kolo přeboru
škol. V kategorii 2. stupně ZŠ
a odpovídajících tříd víceletých
gymnázií za G TGM Zastáv
ka hráli Jan Vaverka (6 bodů

z 9 možných), Roman Krupica
(7/9), Nataša Richterová (9/9),
Daniela Dumková (9/9), což
znamená, že slečny všechny
svoje zápasy vyhrály! Družstvo
po těchto skvělých výkonech

s velkým náskokem skončilo
na 1. místě, čímž si zajistilo po
stup do celostátního kola. A tak
se můžeme těšit na Mistrov
ství ČR, které se bude konat 30.
a 31. 3. 2010 ve Vyškově.
Aleš Dumek

JIHOMORAVKÝ KRAJ ZNÁ MLÁDEŽNICKÉ
PŘEBORNÍKY PRO ROK 2010
S pololetními prázdninami
se (tradičně) pojí třídenní turnaj – 28.–30. 1. 2010 o mládežnické přeborníky JmK ve vážných partiích.
Letos se sešlo v kategorii mlad
ších žáků (do 12 let) 14 chlapců
a děvčat, náš zástupce David Du
mek pro nemoc turnaj hrát ne
mohl. V kategorii starších žáků

(do 16 let) hrálo 16 hráčů a hrá
ček (původně jich bylo 17, ale
po prvním kole jeden odstou
pil). Zastávka měla mezi starší
mi hojné zastoupení. Ve tvrdé
konkurenci skončila mezi „šest
náctiletými“ Nataša Richterová
(3,5 bodu) na 5. místě, Soňa Sý
korová na 6. místě. Mezi „čtr
náctiletými“ obsadila Daniela

Dumková 5. místo (3,5 b), Ro
man Krupica 7. místo (3 b), Ra
dek Musil 8. místo (3 b). V sobo
tu 30. 1. 2010 se hrál doprovodný
turnaj dětí narozených do roku
1999. Mezi desítkou účastníků
a účastnic obsadila Julie Richte
rová pěkné 6. místo se ziskem 4 b
z 9 možných.
Aleš Dumek

DRUŽSTVO ZASTÁVKY SKONČILO V KRAJSKÉM
PŘEBORU DRUŽSTEV V ŠACHU NA 6. MÍSTĚ
Poslední tři kola se konala
na Staňkově ulici v Brně 6. úno
ra 2010. Družstvo Zastávky hrá
lo bez svých největších opor Jana
Vaverky a Radka Musila. Na prv
ní šachovnici tak nastoupil Ro
man Krupica, který roli vedou
cího družstva splnil na jedničku.
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Proti Loko Brno se podařilo
uhrát oslabenému družstvu re
mízu, když vyhál Roman Kru
pica a Soňa Sýkorová, remízu
uhrála Daniela Dumková. Proti
družstvu Vinohrady vyhráli svo
je partie Roman Krupica, David
Dumek, Jan Hradecký a Soňa

Sýkorová, a tak Zastávka vyhrála
4:1. S favorizovaným Vyškovem,
kterému šlo v posledním kole
o celkové vítězství, se Zastávce
nedařilo a prohrála vysoko 5:0.
Dušan Lacko
Výsledky na následující straně

Celkové pořadí:
DRUŽSTVO

KOLA

1. Loko Brno D
2. DDM Vyškov
3. KME Kuřim
4. Duras BVK Brno
5. Loko Brno E
6. Sokol Zastávka
7. Tatran Poštovná
8. Sokol Vranovce
9. Vinohrady Brno
10. MS Brno

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
7
4
4
3
3
3
1
1

1
1
0
1
1
2
0
0
0
0

0
0
2
4
4
4
6
6
8
8

PŘEBOR V SEČKOVICÍCH
Dne 20. 2. 2010 proběhlo
v sokolovně v Sečkovicích již
třetí kolo jihomoravského přeboru mládeže v rapidšachu.
V kategorii mladších žáků –
dvanáctiletí a mladší se dařilo
Romanu Krupicovi (H12), který
v konkurenci 63 hráčů a hráček
získal 5 bodů a skončil na vý
borném 11. místě. David Du
mek (H10) si vedl hůře a se zis
kem 3 bodů skončil 47.
Hned za ním skončil také
se třemi body Richard Brázda
(H8), který tak zaznamenal svůj
velký úspěch.
Na kulatém padesátém místě
se umístil Jan Hradecký (H12)

s 2,5 body, pro kterého byla tato
akce první velkou turnajovou
zkušeností. V kategorii starších
žáků a žákyň obsadila s pěti body
Nataša Richterová skvělé 4. mís
to, Daniela Dumková 16. místo
a Soňa Sýkorová 19. místo.
Hned po jarních prázdni
nách se koná MČR mládeže
ve vážných partiích, druhé úterý
v Brně, potom čeká naše mladé
šachisty 4. kolo jihomoravského
přeboru mládeže v rapidšachu
v Rajhradě, okresní přebor mlá
deže v rapidšachu v Kuřimi.
A to nejlepší na konec – Mi
strovství ČR školních družstev
ve Vyškově.
Aleš Dumek

BODY

SKÓRE

25
25
21
13
13
11
9
9
3
3

37.5
35
30
23
22.5
21
18.5
13
10.5
10.5

Mistrovství ČR
mládeže v šachu
Ve dnech 6.–13. 3. 2010
se uskutečnilo v hotelu
Dlouhé Stráně v Koutech
nad Desnou Mistrovství
ČR mládeže v šachu.
V kategorii D14 obsadila
Nataša Richterová 7. místo a Daniela Dumková
17. místo.
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KLUB SENIORŮ ZASTÁVKA
Naposledy jste o našem klubu
slyšeli na podzim minulého
roku. Informovali jsme, že ani
v létě roku 2009 naše činnost
neustala.

V červenci se vydali členové
klubu na vycházku do Pyšela,
Pozďatína a k rybníku Vrbinec.
V srpnu se konala vycházka
do Domašova, na Šmelcovnu
a do Veverské Bitýšky. Čtr
náctého září se pak uskutečni
lo slavnostní setkání seniorů
u příležitosti 5. výročí založe
ní Klubu seniorů v Zastávce.
Současná předsedkyně klubu
paní Iva Klímová při něm po
děkovala zakládajícím člen
kám, především paní Anežce
Novákové, která byla u zrodu, a
rovněž i Nadě Klímové a Jarce
Šaldové. Členům klubu zazpí
vala paní Medková, zahrál pan
Sigmund a to, co umí, předved
ly rosické mažoretky. Setkání
se zúčastnil dokonce starosta
Zastávky RNDr. Pospíšil, díky
němuž obdrželi všichni členo
vé klubu chutnou večeři.
Zářijová vycházka začínala
ve Zbraslavi, kam účastníci vy
cházky přijeli ze Zastávky auto
busem, a přes Příbram pak ved
la až na Zastávku. Počasí bylo
ten den krásné, takže si všichni
odpočali u příbramského ryb
níka, kde sledovali chytání ryb.
A ještě jedna akce se uskutečni
la v září – a sice výlet do Prahy.
V Praze byli zastávečtí senioři
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již potřetí v posledních třech
letech, ale tentokrát viděli zase
něco jiného, než v letech před
chozích. Nejdříve se „nakouk
li“ do židovského hřbitova, pak
navštívili interiér Rudolfina,
kde jim zasvěcený výklad po
dala průvodkyně Pražské in
formační služby. Odtud se pak
metrem přemístili na Václav
ské náměstí. Tam se šli někte
ří podívat do pasáže Lucerna
na výstavu terakotové armády
prvního čínského císaře, ostat
ní se šli s průvodkyní Zorou
Stejskalovou projít kolem celé
ho Václavského náměstí, kde se
poté také naobědvali. Po obědě
nás autobus odvezl do Tróje,
kde jsme navštívili botanickou
a zoologickou zahradu.
Velice zajímavá byla schů
ze seniorů v říjnu – všichni si
se zájmem vyslechli poučnou
přednášku MUDr. Křoustka.
A nejenže poslouchali, dotazů
po přednášce bylo také dost.
V říjnu se konaly dokonce

dvě vycházky. Ta první vedla
do Lukovan, Ketkovic a Seno
rad, ta druhá do Zakřan.
V listopadu si členové klubu
pod vedením paní I. Klímo
vé vyrobili něco pro vánoční
výzdobu interiéru – specielní
koule a z barevných listů si udě
lali růžičky. A vycházky byly
opět dvě. Jedna do Vysokých
Popovic, druhá do Ivančic.
V Ivančicích jsme měli velice
zajímavou prohlídku židov
ského hřbitova – největšího
na Moravě – s místní paní prů
vodkyní Dvořáčkovou, která
nám toho řekla strašně moc
a to velice poutavým způso
bem. Také ji při tom natáčel
kameraman tamní televize –
do ivančické kabelové televize
se dostali i zastávečtí senioři!
Po tomto zážitku čekal zastá
vecké seniory ještě jeden – ná
vštěva muzea Alfonse Muchy
a Vladimíra Menšíka, kde byla
další výborná průvodkyně
paní Klímová!

setkání klubu, kde tyto členky
předvedly bezchybné, téměř
profesionální, vystoupení! To
viděl i pan starosta, který se to
hoto večera také zúčastnil a po
přál všem členům krásné Vá
noce. Všichni popřáli naopak
panu starostovi, který se o klub
seniorů vždy dobře staral

a stará. A také navzájem si po
přáli všichni a od pěkných, lite
rárně nadaných sněhuláků do
stali malé dárečky.
O dalších aktivitách našeho
klubu zase bude pár slov příště!
Za klub seniorů:
Z. Stejskalová, I. Klímová

CO NOVÉHO V DOMU DĚTÍ
A MLÁDEŽE ZASTÁVKA
V letošním roce pracu
je v DDM Zastávka 5 stálých
a 23 externích pracovníků, kte
ří se starají o chod 60 kroužků.
Naše činnost je především za
měřena na kvalitní využívání
volnočasových aktivit v rámci
celého Mikroregionu Kahan.
Úzce spolupracujeme se zá
kladními školami v Zastávce,
v Příbrami na Moravě, ve Vyso
kých Popovicích, v Zakřanech,
ve Zbraslavi, dále s Gymnázi
em T. G. Masaryka v Zastávce

a s mateřskými školami v Za
stávce a Babicích, kde probíhá
výukový program Šikulka. Cel
kem naše zájmové útvary na
vštěvuje 680 dětí a dospělých.

Ve druhém pololetí byly
nově otevřeny tyto kroužky:
Papírové modely – kroužek
zaměřen na stavbu papírových
modelů různých obtížností,
Lovci času – kroužek zaměřen
na všechno kolem digitální fo
tografie, Redaktoři – kroužek
zaměřen na výrobu a úpravu
WWW stránek.
V měsíci lednu jsme uspořá
dali maškarní karneval s Hon
zou Krejčíkem, kterého se zú
častnilo 130 dětí za doprovodu
svých rodičů.

A co nás čeká?
V měsíci dubnu: tradič
ní Aprílový běh, Velikonoční
prázdniny, Čarodějný rej.
V měsíci květnu: Taneční
soutěž Sunny Dance, Oslavy
dne dětí.
V měsíci červnu: Pohádkový
les, Bramboriáda – zcela nová
akce pořádaná v rámci celého
Mikroregionu Kahan.
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Už od listopadu jezdily ně
které členky klubu do Osla
van, kde se učily v „intenziv
ním kurzu“ country tance pod
vedením zkušené paní učitel
ky Ivany Trimelové. A že byla
paní učitelka výborná, to pak
viděli všichni 7. prosince 2009
na závěrečném předvánočním

Na léto máme
připravenou
tuto nabídku
táborů…

Příměstský tábor – ROZJEZDOVÝ
(30. 6.–2. 7. 2010)

Cena: 310 Kč
V ceně je 1× ubytování, snída
ně, oběd, svačina, pedagogický
dozor.
Čeká vás: mnoho soutěží a her,
diskotéka, celodenní výlet.
Příměstský tábor – Z DÁVNÝCH
ČASŮ (12.–16. 7. 2010)

Cena: 850 Kč
V ceně je 2× ubytování, 2x sní
daně a večeře, 1x oběd, 1x balí
ček na cestu, dopravu, vstupné,
materiál a pedagogický dozor.
Čeká vás: koupání, hry, soutěže,
diskotéka, výlet do skanzenu
ve Strážnici a Dětského muzea
v Brně.

Příměstský tábor – EXPEDICE K2
(19.–23. 7. 2010)

Cena: 760 Kč
V ceně je 1× ubytování, snídaně,
oběd, večeře, jízdné, vstupné
a pedagogický dozor.
Čeká vás: soutěže, hry, práce
s lanem, práce s buzolou, vázání
uzlů, celodenní bojovka v lese,
noční hra, opékání špekáčků,
návštěva lanového centra Proud
Brno-Lesná, celodenní putování
na kole (mimo silnice), koupání,
jízda zručnosti, jízda na motoká
ře a minibike.
POZOR – Tento tábor pouze
pro děti od 10 let nebo 120 cm
výšky dítěte – podmínka lanové
ho centra!
Tábor – SAFARI (8.–13. 8. 2010)

Cena: 1 750 Kč
V ceně je celodenní výlet, vstup
né, jízdné, strava 5× denně, pitný
režim, ubytování, materiál, zdra
votní a pedagogický dozor.
Čeká vás: Výlet do ZOO Ho
donín, návštěva koupaliště, hry
soutěže, noční hra, diskotéka,

opékání špekáčků, táborák, zpěv
a mnoho dalšího.
Tábor – VOLEJBALOVÝ
(15.–21. 8. 2010)

Cena: 1 850 Kč
V ceně je strava 5× denně, pitný
režim, ubytování, materiál, zdra
votní a pedagogický dozor.
Čeká vás: koupání, hry, soutěže,
volejbal atd.
Příměstský tábor – FLORBAL
(23.– 27. 8. 2010)

Cena: 500 Kč
V ceně je materiál, jízdné, vstup
né a pedagogický dozor.
Čeká vás: soutěže, hry, florbal,
návštěva koupaliště.
Dále v průběhu jarních mě
síců budou probíhat seznamo
vací schůzky a přípravy prezen
tací muzikoterapie s bubínky
Djeembe.

Za DDM Zastávka Karel Kočí,
pedagog volného času

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Lyžařský výcvik – Červenohorské sedlo
Po dlouhé době jsme vyjíž
děli na lyžařský kurz zcela bez
starostí, sněhu bylo na sjezdov
kách velký dostatek a musíme
pochválit velmi dobrou kvalitu
všech sjezdových tratí. Trošku
zklamání byla jen nízká účast
žáků třídy 7. A, ale i tak se kurzu
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zúčastnilo 25 žáků a věřím, že si
lyžování dokonale užili.
První den byly účastníci zá
jezdu rozřazeni do tří družstev
od těch, co se nejvíce zlepší až
po zkušené lyžaře. Po veče
ři a osobním volnu začal prv
ní společný večer plný zábavy

a tak to pokračovalo celý týden,
v úterý si žáci vyslechli před
nášku Horské služby.
Následující dny jsme po sní
dani vyjížděli na svah a zdoko
nalovali schopnosti na lyžích
a na snowboardech. Zlepšování
některých dětí se neobešlo bez

pádů, ale ty ke správné zábavě
patří. Samotným vyvrcholením
byla čtvrteční jízda zdatnosti
na lyžích. Žáci museli zdolat sla
lomovou dráhu, výšlap do kopce
a jízdu v dřepu, a to v co nejrych
lejším čase. Pochvalu si zaslouží
všichni závodníci, ale nejlepších
časů dosáhli: David Lahoda, Ja
kub Hradecký a Lenka Musilo
vá. Každý účastník závodu získal
sladkou odměnu.
Michal Kříž, vedoucí LVK

Plavecký výcvik
Jako každoročně se naši
druháci a třeťáci zúčastnili
plaveckého výcviku v plaveckém areálu v Nové Vsi.
Výcvik se konal v průběhu
prvního pololetí. Jednou za 14

dní se tedy 36 dětí v doprovodu
svých třídních učitelek vypra
vilo směr Nová Ves. Poslední
hodina byla věnovaná testování
plaveckých dovedností.
Každý si odnesl mokré vy
svědčení a ti nejlepší získali

ještě řetízek s přívěškem del
fínka. Třeťáci už jen zalitova
li, že příští rok se zúčastnit už
nemohou.
Romana Fabiánková

ZÁPIS NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Nejvýznamnější událostí počátku druhého pololetí školního roku
se v naší škole tradičně stává zápis dětí do prvního ročníku, který
se tentokrát se uskutečnil ve dnech 2. a 3. února 2010.

Pro budoucí prvňáčky byly
připraveny zajímavé úkoly
i s využitím výpočetní techniky
a interaktivní tabule. Za dobré
výkony byli všichni odměně
ni dárečky, které vyrobili žáci
naší školy. V návaznosti na zá
pis připravujeme pro předško
láky, kteří byli úspěšně zapsáni
do budoucích prvních tříd edu
kativně-stimulační skupiny. Ty
mohou děti navštěvovat spo
lečně se svými rodiči a usnad
ňují jim náročný přechod z ma
teřské do základní školy.
K zápisu se dostavilo 27 dětí.
Ze zastáveckých mateřských
škol absolvovalo zápis 21 dětí.
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Dalších 5 dětí, které se při zá
pisu seznámily s prostředím
základní školy, pocházelo z ma
teřské školy v Babicích. Jeden
zájemce o plnění povinné škol
ní docházky si odbyl své před
chozí vzdělávání v předškolním
zařízení, které není součástí
naší školy. Konečný počet prv
ňáčků bude pravděpodobně
ještě snížen o 7 dětí: jejich ro
diče pro ně požádali o odklad
povinné školní docházky.
V této souvislosti je nutno
upozornit na skutečnost, že
počet dětí s odkladem bude
rozhodující pro počet vol
ných míst v našich mateřských

školách v příštím školním roce.
Nově uzákoněná možnost po
žádat o odklad povinné školní
docházky až do 31. května pak
zapříčinila posunutí termínu
zápisu do mateřských škol až
na poslední květnový týden.
V příštím školním roce dojde
v naší škole, vzhledem k nízké
mu počtu zapsaných dětí, k ote
vření pouze jedné první třídy
a bohužel se tak zatím nedostaví
očekávaný obrat v trendu klesa
jícího počtu našich žáků.
Se všemi budoucími prv
ňáčky se těšíme na shleda
nou 1. září 2010 při slavnost
ním zahájení školního roku
2010/2011.
Ing. Zdeněk Strnad,
ředitel školy

Sympozium o cestovním ruchu

Jarní prázdniny v DDM

Maškarní karneval

Zápis do prvního ročníku v základní škole

