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Vážení čtenáři Zpravodaje,
poslední číslo ZZ bývá většinou nejsilnějším výtiskem 

ze čtyř: napěchované informacemi, pozvánkami, zprá-
vami o akcích a setkáních již proběhnuvších i připravo-
vaných, přehledy a  bilancováním právě doznívajícího 
roku. I tuto tradici dodržíme.

Pokud jste se v čase vánočním ještě nestihli zastavit 
a  nezaznamenali jste to podstatné, co se na  Zastávce 
dělo, respektive bude dít v posledních týdnech, nabízí-
me Vám stránky Zastáveckého zpravodaje. Rubrika Obec 
informuje sice přináší běžné zprávy a informace z obec-
ního úřadu, ale najdete zde i konkrétní reakce pracovní-
ků obce na problémy, se kterými se denně setkávají při 
své práci pro obec. Poměrně bohatě jsou ve Zpravoda-
ji zastoupeny také články odkazující ke školství a spol-
kovým, sportovním a kulturním činnostem občanů Za-
stávky a regionu. Víte např., že tým HRC Zastávka nebo 
zastávečtí šachisté získali cenné trofeje?! Jak dlouho se 
ještě budeme potýkat s problémem rekonstrukce kana-
lizace?! Pozvánky k  Vánočnímu stromu nebo plesová 
sezona v Dělnickém domě?! Stačí si jen přečíst stránky 
Zastáveckého zpravodaje…

Krásné svátky vánoční a PF 2012 přeje
redakce ZZ 
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
již jen několik málo chvil 

nám zbývá do konce roku 2011. 
Po  pravdě řečeno: přijde mi, 
že celý rok 2011 trval vlastně 
jen několik málo chvil. Přijde 
mi jako včera, kdy jsme zaha-
jovali plesovou sezónu, sešli 
se na  pouti či u  zabijačky při 
Hornických slavnostech. Těším 
se již při psaní tohoto článku 
na naše další setkání – u punče, 
vánočních koled a  prosincové-
ho ohňostroje. Možná je to tím, 
že stárnu, ale stále více se mi 
zdá, že chvilkou je vlastně ja-
kékoliv časové období v  životě 
člověka, možná i život sám.

Jestliže bychom si chtěli brát 
poučení z  této stále větší rych-
losti našich životů, tak se mu-
síme radovat z  každé chvilky, 
která na našich ústech vykouz-
lila úsměv, při níž jsme se mohli 
setkat s bližními, při nichž nám 
bylo krásně. Bylo by krásné se 
„proradovat“ rokem, nicmé-
ně je to asi pro většinu nás jen 
zbožným přáním.

Mrzí mne, že k  úsměvům 
na  Vašich tvářích obec v  roce 
2011 mnohdy nepřispěla, neboť 
zejména výstavba kanalizace 
v roce 2011 nebyla pro většinu 
z nás příjemnou záležitostí. Bo-
hužel i stavby, jež jsou umístěné 
v  zemi, potřebujeme ke  stan-
dardu, který k  našim životům 

patří, a  proto je nutné je neje-
nom stavět, ale čas od času i re-
konstruovat. Stejně jako v  mi-
nulých článcích Zpravodaje, 
stejně jako při osobních setká-
ních, tak i  při této příležitos-
ti Vám chci poděkovat za  Vaši 
trpělivost, většinou i vstřícnost, 
kterou jste projevili při realizaci 
této pro obec nezbytně důleži-
té akce. Její dokončení by mělo 
být rovněž „takřka“ chvilko-
vou záležitostí, a  tak doufám, 
že se vbrzku budeme prochá-
zet po  opravených komunika-
cích a chodnících. A tajně dou-
fám, že snad v  dohledné době 
i po změněném centru obce.

Obec Zastávka, jež je naším 
domovem, je součástí širšího 
společenství lidí. Stejně jako 
každý z  nás toto společenství 
ovlivňuje, tak i  my jsme jím 
ovlivňováni. V současném svě-
tě nežijeme daleko od  lidí ži-
jících v  Brně, v  Paříži, v  New 
Yorku, stejně jako v  Somálsku. 
Neměl by nám být lhostejný 
osud těchto lidí, protože jejich 
osudy ovlivňují i nás.

Permanentně narůstají-
cí koncentrace moci a  peněz 
do  stále užší skupiny lidí do-
vedla lidstvo na rozcestí, kdy se 
bude rozhodovat, jakou cestou 
může jít svět dál. Obávám se, že 
již nejsme v situaci, kdy budeme 
moci říkat, co bychom chtěli, 

ale budeme muset dělat to, co je 
nutné, aby naše děti měly před 
sebou perspektivu životů s vět-
šinou radostných okamžiků. Při 
vánočním přípěvku se nicméně 
domnívám, že není optimální 
psát o tom, že jsme došli na kraj 
propasti, ale spíše, že jsme do-
šli k  jedněm z  nejhezčích svát-
ků roku.

A proto mi dovolte, rád bych 
Vám popřál, abyste si vánočních 
svátků užili zejména ve  zdra-
ví, se svými blízkými, abyste 
si při nich odpočinuli a načer-
pali hodně sil do dalších chvil, 
z  nichž se naše životy skláda-
jí. Taky Vám přeji, aby k  Vám 
přišel raději Ježíšek než Santa 
Klaus  :-) A  samozřejmě vese-
lého Silvestra a  úspěšný vstup 
do nového roku.

Dovolte mi, abych Vám jmé-
nem svým i jménem zastupitel-
stva obce Zastávka popřál hod-
ně zdraví, štěstí, osobní pohody 
i  pracovních úspěchů. Těšíme 
se s Vámi na shledanou.

Petr Pospíšil, starosta obce
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ZO schvaluje:
1. program zasedání ZO ze dne 31. 8. 2011
2. zaplacení odvodu finančních prostředků 

ve výši 9 673 Kč do rozpočtu Regionální rady 
regionu soudržnosti Jihovýchod. Současně 
schvaluje proplacení penále, jež bude sděle-
no platebním výměrem po zaplacení odvodu. 
Tyto platby schvaluje provést z rozpočtu obce 
Zastávka s tím, že jejich úhrada nebude poža-
dována po členech zastupitelstva, ani zaměst-
nancích obce Zastávka

3. rozpočtové opatření číslo 7 a  8/2011 (viz 
přílohy)

4. smlouvu o změně stavebníka – splašková ka-
nalizace v ul. Cukrovarská – uzavřenou mezi 
obcí Zastávka, Družstvem Drukocel Rosice 
a Renomag spol.s.r.o

5. změnu odpisového plánu Základní školy 
a  Mateřské školy T.  G.  Masaryka Zastávka, 
okres Brno-venkov (zařazení Centra celoži-
votního vzdělávání)

6. Dodatek č.  6 ke  Smlouvě o  vkladu majetku 
uzavřené dne 22. 1. 2003 mezi obcí Zastávka 
a Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice

7. prodej pozemku p.  č. 584/3, ostatní plocha 
o  výměře 385  m2 za  300  Kč/m2 a  náklady 
prodeje

8. revokaci usnesení – souhlas s prodejem po-
zemku p. č. 584/3 ze dne 29. 6. 2011

9. převod pozemku p.  č. 1269/8 o  výměře 
596  m2 – pozemek pod silnicí I/23 ve  pro-
spěch ŘSD ČR

10. uzavření nájemní smlouvy – Zastávka, 
Martinská osada 573 do 31. 12. 2011

11. podnájemní smlouvu na byt č. 7, Stará osa-
da 568

12. převod práv a  povinností vyplývajících ze 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlou-
vy nájemní na  byt č.  10 v  bytovém domě 
č. p. 568, Stará osada, Zastávka

13. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení věcných břemen mezi obcí Zastávka 
a společností Telefónica Czech Republic, a.s. 
v  souvislosti s  akcí: SAP:16010-011941, 
Zastávka, lokalita Nivky, 18 RD

14. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení práva odpovídající věcnému břeme-
nu mezi obcí Zastávka a  společností E.ON 
Distribuce, a.s. v souvislosti s akcí: „Zastávka, 
Havířská 206, přípojka NN, Nagyová“

15. uzavření Smlouvy o  převodu práv a  po-
vinností ze stavebního povolení mezi obcí 
Zastávka a společností E.ON Distribuce, a.s. 
v souvislosti s investiční akcí „Zastávka – do-
končení kanalizace“.

ZO bere na vědomí:
1. záměr prodeje pozemků p.  č. 155/2, p.  č. 

155/1 a p. č. 142/1
2. informaci o  činnosti výborů zastupitelstva 

a komisí starosty obce
3. rozhodnutí Regionální rady regionu sou-

držnosti Jihovýchod, č.  j. RRJV 6341/2011 
ve  věci rozhodnutí o  porušení rozpočtové 
kázně v souvislosti s realizací akce „Centrum 
celoživotního vzdělávání v obci Zastávka“

4. informace starosty a  místostarosty obce 
o  realizaci akce Dostavba kanalizace v  obci 
Zastávka

5. informaci starosty obce o  realizaci akce 
„Odstranění havarijního stavu školní 
kuchyně – I. etapa“

6. protokol o provedení revize knihovního fon-
du v obecní knihovně obce Zastávka

7. informaci starosty obce ve věci vývoje v čin-
nosti SVaK Ivančice za  měsíc červenec 
a  srpen 2011. Zastupitelstvo obce vyjádři-
lo znepokojení zejména v  problematice fi-
nancování investičních akcí „Pitná voda  – 
MZe“, „Nové Mlýny  – OPŽP“, nesouhlas 

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 31. 8. 2011
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s  výkladem stanov ve  věci svolání mimo-
řádné valné hromady, stejně jako v  řeše-
ní zastupování obce Troubsko ve  SVaK. 
Zastupitelstvo obce Zastávka se domnívá, že 
vnitřní rozpory ve Svazku vodovodů a kana-
lizací jsou již na takové úrovni, že je nezbyt-
né jednat o vhodnějším struktuře této orga-
nizace. K tomuto jednání pověřuje starostu 
obce

8. informace o  činnosti dalších organizací, 
jichž je obec Zastávka členem (Mikroregion 
Kahan, KTS Ekologie, RÚŽ, Svazek vodo-
vodů a  kanalizací, SMO ČR, Energoregion 
2020)

9. informativní zprávu o  činnosti společnosti 
Romodrom o. s. (duben–červen 2011)

10. záměr převodu pozemku p.  č. PK74/2  – 
z Čechie Zastávka na obec Zastávka

11. záměr prodeje pozemků p. č. 123/8 o výměře 
36 m2 a 124/7 o výměře 38 m2

12. záměr pronájmu části parcel p.  č. 195/1 
a 198/1 o výměře 56 m2

13. záměr pronájmu pozemku p. č. 1003/11 o vý-
měře 132 m2.

ZO ukládá:
1. starostovi obce realizovat opatření plynoucí 

z uzavřené Rámcové smlouvy o obchodová-
ní na finančním trhu (fixace úrokové sazby), 
a  to po  konzultaci s  předsedou finančního 
výboru 

2. starostovi obce a  předsedovi finančního vý-
boru zahrnout do rozpočtového opatření zvý-
šené náklady vzniklé v  souvislosti se schvá-
leným odpisovým plánem Základní školy 
a  Mateřské školy T.  G.  Masaryka Zastávka, 
okres Brno-venkov

3. kontrolnímu výboru zastupitelstva obce 
Zastávka prověřit, zda v případě doporučené-
ho počtu výkonů ve výši 680 je efektivní zajiš-
ťovat volnočasové aktivity v okolních obcích, 
zejména pak v  obcích mimo Mikroregion 
Kahan dso

4. starostovi jednat se Svazkem vodovo-
dů a  kanalizací o  vhodnější struktuře této 
organizace

5. předsedkyni kontrolního výboru J.  Baštařové 
projednat se sociálními pracovnicemi o.  s. 
Romodrom problematiku jednotlivých klientů 
a připravit zprávu pro jednání ZO – září 2011.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 21. 9. 2011
ZO schvaluje:
1. program zasedání ZO ze dne 21. 9. 2011
2. plán kontrolní činnosti kontrolního výboru 

na II. pololetí roku 2011
3. rozpočtové opatření č. 9/2011 (viz příloha)
4. pronájem části parcel p. č. 195/1 a p. č. 198/1 

o výměře 56 m2

5. uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě kupní 
na pozemky p. č. 123/8 o výměře 36 m2 a 124/7 
o výměře 38 m2

6. pronájem pozemku p. č. 1003/11
7. prodej p. č. 356/20 o výměře 88 m2 – 100 Kč/m2, 

náklady prodeje a  věcné břemeno  – vedení 
plynu

8. prodej p.  č. 356/21 o  výměře 77  m2  – 
100 Kč/m2 – náklady prodeje a věcné břeme-
no – vedení plynu

9. prodej p.  č. 368/1 o  výměře 144  m2  – 
100 Kč/m2 – náklady prodeje

10. převod práv a  povinností vyplývajících 
ze  smlouvy o  budoucí smlouvě kupní a  ná-
jemní smlouvy na byt č. 79/1 v domě č. p. 79, 
Stará osada

11. přijetí investiční dotace z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje pro obec Zastávka 
na  „osvětlovací stožár, agregát a  vyprošťovací 
zařízení“ ve výši 50 000 Kč za podmínek návrhu 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
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VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 26. 10. 2011

12. přijetí neinvestiční dotace z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje pro obec Zastávka 
na  „ochranné kalhoty k  JMP, automatický 
defibrilátor“ ve výši 30 000 Kč za podmínek 
návrhu smlouvy o  poskytnutí dotace z  roz-
počtu JMK

13. uzavření smlouvy o  zveřejnění inzerce 
mezi obcí Zastávka a  společností Mediatel, 
spol. s r.o.

ZO neschvaluje:
1. prodej pozemků p. č. 123/8 o výměře 36 m2 

a 124/7 o výměře 38 m2

2. záměr prodeje části parcely p.  č.  584/1. 
 

ZO bere na vědomí:
1. informaci o  činnosti výborů zastupitelstva 

a komisí starosty obce
2. záměr prodeje p. č. 176/1 o výměře 87 m2

3. Směrnici k  inventarizaci majetku a  závazků 
obce Zastávka.

ZO ukládá:
1. starostovi obce uzavřít Smlouvu o poskytnu-

tí dotace z  rozpočtu JMK na  realizaci akce 
„osvětlovací stožár, agregát a  vyprošťovací 
zařízení“ 

2. starostovi obce uzavřít Smlouvu o  poskyt-
nutí dotace z  rozpočtu JMK na  realizaci 
akce „ochranné kalhoty k  JMP, automatický 
defibrilátor“.

ZO schvaluje:
1. program zasedání ZO ze dne 26. 10. 2011
2. rozpočtové opatření č.  10/2011 (viz 

příloha)
3. podání výpovědi z nájmu bytu bez přivole-

ní soudu Zastávka, Stará osada 11
4. podání žaloby na vyklizení bytu Zastávka, 

Stará osada 9
5. podání žaloby na vyklizení bytu Zastávka, 

Martinská osada 76
6. prominutí a  odpis pohledávky ve  výši 

2 034 Kč 
7. navýšení nájemného v obecních bytech pro 

rok 2012 – byt standardní kvality 40 Kč/m2 
a byt se sníženou kvalitou 30 Kč/m2

8. postup vedení obce Zastávka ve  věci pla-
tebního výměru ve výši 2 486 Kč, který byl 
vystaven Úřadem Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihovýchod

9. ceník poplatků a  služeb Obecní knihov-
ny Zastávka na  období od  1.  1.  2012 
do 31. 12. 2012

10. zvýšení poskytované měsíční zálohy pro obec-
ní knihovnu v  roce 2012 z  částky 1  500  Kč 
na částku 2 000 Kč

11. prodej p. č. 176/1 o výměře 87 m2 – 100 Kč/m2 
a náklady prodeje

12. uzavření nájemní smlouvy na  byt č.  p.  77, 
Martinská osada do 31. 12. 2012

13. podnájemní smlouvu na byt č. 9, Stará osada 
č. p. 10 do 31. 12. 2013

14. smlouvu o  úhradě neinvestičních nákladů 
na žáka mezi městem Rosice a obcí Zastávka 
a pověřuje starostu obce jejím podpisem

15. dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění financová-
ní systému IDS JMK a pověřuje starostu obce 
jejím podpisem

16. uzavření Smlouvy o  zřízení a  provo-
zu sběrného místa kolektivního systému 
EKOLAMP mezi obcí Zastávka a společností 
EKOLAMP s.r.o.

17. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení práva odpovídající věcnému břeme-
nu mezi obcí Zastávka a  společností E.ON 
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Distribuce,  a. s. v  souvislosti s  realizací akce 
„Zastávka, Havířská, kabelová smyčka NN, 
UNIVERS“ na pozemku p. č. 1129/6 v k. ú. 
a obci Zastávka

18. uzavření Smlouva o  budoucí smlouvě o  zří-
zení práva odpovídající věcnému břeme-
nu mezi obcí Zastávka a  společností E.ON 
Distribuce,  a. s. v  souvislosti s  realizací akce 
„Zastávka, Kloboučky, přípojka NN, Roubal“ 
na pozemku p. č. 103/1 v k. ú. a obci Zastávka.

ZO neschvaluje:
1. záměr prodeje p. č. 356/1.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o  činnosti výborů zastupitelstva 

a komisí starosty obce)
2. informaci o  dluzích na  poplatcích ze psů 

k 26. 10. 2011
3. informaci o  dluzích za  kabelovou televizi 

k 26. 10. 2011
4. informaci o dluzích na nájemném a vyúčtová-

ní záloh na služby za rok 2010 k 26. 10. 2011
5. informaci o dluzích na poplatcích za odpad 

ke dni 26. 10. 2011
6. informace starosty a  místostarosty obce 

o  realizaci akce Dostavba kanalizace v  obci 
Zastávka

7. informaci o zasedání školské rady a vyslovilo 
souhlas s navrženým postupem ve věci zřizo-
vání školské rady

8. záměr prodeje p. č. 529 o výměře 250 m2
9. informaci o  působení společnosti IQ  Roma 

servis v obci Zastávka za období od 1. 5. 2011 
do 30. 9. 2011

10. plán inventur na rok 2011 a složení inventa-
rizačních komisí.

ZO ukládá:
1. starostovi zajistit podání výpovědi z  nájmu 

bytu bez přivolení soudu Zastávka, Stará 
osada 11

2. starostovi zajistit podání žaloby na vyklizení 
bytu Zastávka, Stará osada 9

3. starostovi zajistit podání žaloby na vyklizení 
bytu Zastávka, Martinská osada 76

4. starostovi obce zveřejnit ve zpravodaji zprá-
vu o  odpadech  – postup při vymáhání 
pohledávek

5. knihovnici zveřejnit schválený Ceník poplat-
ků a služeb Obecní knihovny Zastávka na ob-
dobí od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 způsobem 
v místě obvyklým (Zpravodaj, kabelová tele-
vize, úřední deska, webové stránky)

6. předsedům dílčích inventarizačních komisí 
zahájit práci na  inventarizaci majetku obce 
Zastávka za rok 2011

7. místostarostovi obce stanovit termíny pro 
svoz odpadů z domácností pracovníky tech-
nické čety a informovat občany prostřednic-
tvím kabelové televize, zpravodaje a  webo-
vých stránek obce.

Obec Zastávka si Vás dovoluje pozvat na
„Zpívání pod vánočním stromem“

Již tradičně bude podáván hasičský punč, čaj pro děti je samozřejmostí.
Tato sváteční akce bude zakončena ohňostrojem.

22. prosince 2011 od 18.00 hod.
parkoviště před Hornickým domem
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V dobré víře vedení obce asi 
před rokem rozhodlo, že pokud 
starší občan bude mít problém 
s dopravením odpadu do sběr-
ného střediska na  ulici Havíř-
ská, může se obrátit na  obecní 
úřad a odvoz zajistí pracovníci 
technické čety. Tato myšlenka 
byla zastupitelstvem obce po-
žehnána s dobrým pocitem, že 
pomůžeme především lidem, 
pro které se může stát ekolo-
gická likvidace odpadu jakýmsi 
problémem. Přece jen už na zá-
kladní škole se učí, že starším li-
dem se má pomáhat. A tak tento 
nový systém byl spuštěn a vlast-
ně i první půlrok fungoval.

Ale jak už to tak bývá, vše 
dobré funguje do  doby, dokud 
toho někdo nezačne zneuží-
vat. Bohužel i  v  tomto případě 
k tomu často dochází. A proto-
že již stávající situace s  odvo-
zem odpadu vyžaduje razantní 
řešení, rozhodlo se zastupitel-
stvo obce pro svoz odpadů pro-
střednictvím pracovníků tech-
nické čety stanovit pravidla. 
Proč k tomu došlo, se pokusím 
popsat v následujících řádcích. 

Jak jsem již uvedl na začátku 
tohoto článku, vše začalo sna-
hou pomoci těm, kteří pomoc 
potřebují, a já si myslím, že toto 
rozhodnutí bylo správné. Fun-
govat vše mělo tak, že občan, 
který si neví s  odvozem odpa-
du rady, kontaktuje obecní úřad 
a  po  domluvě, pokud to bude 

možné, pracovníci technické 
čety odpad odvezou. Zásadní 
podmínkou bylo to, že občan 
nemá možnost odpad do sběr-
ného dvora dopravit například 
kvůli zdravotní indispozici, 
nebo třeba nemá vozidlo, kte-
rým by odpad přepravil. Dal-
ším pravidlem bylo množství. 
Nelze, aby množství odpadu za-
plnilo celý kontejner na náklad-
ní automobil. Přece jen je pořád 
nutné respektovat, že maximál-
ní množství odpadu na  jednu 
domácnost je jeden přívěsný 
vozík za  osobní automobil. Ne 
za rok, ale na jeden svoz, jelikož 
i  sběrný dvůr má svoji kapaci-
tu a nelze za  jeden sběrný den 
naplnit kontejner odpadem je-
diného člověka.

Když jsme se systémem svozu 
odpadu od starších občanů za-
čali, průběh byl klidný. Jednou, 
maximálně dvakrát do  týdne 
se někdo ozval na obecní úřad 
a požádal o pomoc s odvozem 
odpadu. Doopravdy to byli vět-
šinou starší občané, pro které 
by cesta do  sběrného středis-
ka odpadů znamenala velkou 
fyzickou zátěž. Domluva byla 
vždy stejná: občan připravil od-
pad před dům a  jakmile měli 
pracovníci technické čety vol-
nou chvíli, odpad odvezli. Zpr-
vu vše fungovalo a  nezdálo se, 
že by mohl být někde problém. 
Na mnoha místech v obci zmi-
zely černé skládky, řada občanů 

provedla úklid kolem svých 
domů, vše řádně nachystali 
před dům a  na  obecním úřa-
dě požádali o odvoz. Jak klidné 
to bylo období. Ale jak se říká: 
každý dobrý skutek musí být 
po zásluze potrestán.

Zprvu vše začalo tím, že se 
na  obecní úřad začali obracet 
občané, že nachystali před dům 
odpad a  chtějí, aby ho pracov-
níci obce uklidili. Samozřejmě 
nejlépe ihned! Argumenty proč 
„ihned“ zněly jasně: chci mít 
před domem pořádek, budou 
svátky, víkend, platím daně, jste 
tu od toho, abyste se o obec stara-
li, technická četa dělá stejně h…

Další problém začali mít i ob-
čané mladších ročníků: „Dobrý 
den, mám doma odpad, kolečko 
stavební suti, a  potřebuji, abys-
te odpad odvezli do  ekodvora.“ 
Odpověď zněla: „Nezlobte se, 
ale tato služba je určena pou-
ze občanům, především starších 
ročníků, kteří nemají možnost 
odvézt odpad do  sběrného stře-
diska odpadů vlastními silami. 
Ostatní občané si odvoz zajiš-
ťují sami, prostřednictvím vlast-
ních automobilů.“ Následovala 
reakce: „Nechápu, když to dě-
láte pro důchodce, proč já bych 
si měl dávat odpad v  pytlech 
do  kufru svého auta. Nemám 
žádnou ‚plečku‘, ale auto za sta-
tisíce a nebudu si ho ničit odpa-
dem! Nejsem nic míň než něja-
ký důchodce, a proto chci, abyste 

JAK S ODPADEM V PŘÍŠTÍM ROCE?!
Tohle je otázka, kterou si vedení obce muselo po zkušenostech z letošního roku položit.
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ten odpad odvezli. Pokud to ne-
odvezete, naházím to na  veřej-
né prostranství a  tam to uklidit 
budete muset. Nashle.“ A  bylo 
po rozhovoru…

Bohužel musím přiznat, že 
v řadě případů to tak i skonči-
lo, respektive končí. Dávno jsou 
doby, kdy jsem na úřadě dostá-
val stížnosti na  nepořádek ko-
lem bytového domu na  Staré 
osadě č. p. 9. On totiž již není 
nepořádek jen tam. Když si pro-
jdete naši obec, tak zjistíte, že 
před mnoha domy jsou naděla-
né hromádky s odpadem. U ně-
kterých bytových domů se již 
stalo pravidlem, že je zde trvalá 
skládka. Když ji jeden den pra-
covníci technické čety odvezou, 
tak je do několika následujících 
dnů obnovena. Pokud bych měl 
jmenovat ulice, tak mohu za-
čít ulicí U Školy, Červený vrch, 
Sportovní, Babická, Nádražní, 
Komenského a  skončím u  by-
tovek na  Havířské. Mezi trva-
lé ukládání odpadu nelze ne-
zařadit i  veřejná prostranství 
u rodinných domů na řadě ulic 
v naší obci. Nechtěl bych se však 
dotknout těch, kteří se na obec 
obrací a  o  odvoz odpadu po-
žádají. V  žádném případě pak 
také nemám na mysli ty občany, 
kteří shrabou listí na  hromady 
kolem svých domů a  požáda-
jí o odvoz. Takovýchto občanů 
si musíme vážit a tito si zaslouží 
uznání. Přece jen tito lidé nám 
nezištně pomáhají s  péčí o  ve-
řejná prostranství a my namísto 
hrabání listí můžeme provádět 
například opravy chodníků.

Všichni dnes víme, že peněz 
je málo, a proto i vedení obce 
poslední roky má snahu opra-
vy chodníků a  jiných veřej-
ných ploch zajišťovat prostřed-
nictvím technické čety. Jen pro 
malý výčet, sekáme trávnaté 
plochy a to několikrát za sezo-
nu. Dávno jsou pryč doby se-
čení pouze dvakrát, jak jsme 
kdysi říkali. Ploch pro sečení 
trávy taky přibylo. Řada obča-
nů už si kolem domu neseče, 
a  to buď z  toho důvodu, že je 
to veřejné prostranství, anebo 
dokonce proto, že mu sousedé 
nadávají, že hlučí sekačkou.

Mezi ostatní aktivity patří 
úklid veřejných prostranství, 
odvoz zahradního odpadu, 
který občané skládkují před 
domy, péče o  Dělnický dům, 
opravy v  bytových domech, 
které obec vlastní, opravy dět-
ských hřišť, opravy v  základ-
ní škole, mateřských školkách 
a  ostatních školských zaříze-
ní a  v  neposlední řadě právě 
opravy chodníků. V  letošním 
roce se nám podařilo z  čás-
ti opravit chodník na  ulici 

Lípová, 1. máje, na Hutní osa-
dě u domu č. p. 23 a vybudo-
vali jsme nový chodník nad 
starou hasičkou. Při těchto 
opravách jsme však v  mnoha 
případech museli práce přeru-
šit právě proto, že jsme byli nu-
ceni odvážet hromady odpadu, 
které hyzdily veřejná prostran-
ství. Stížnosti na  tuto situaci 
se na  obecní úřad jen hrnuly. 
Díky tomuto se nám nepodaři-
lo spravit tolik chodníků, kolik 
bychom chtěli.

V  příštím roce nás čeká ale 
hektické období. Mimo péči 
o  vzhled obce, respektive péči 
o veřejná prostranství nás čeka-
jí opravy po kanalizaci. Z části 
budou provedeny opravy zho-
tovitelskou firmou, ale v mno-
ha případech zůstanou opravy 
na nás. Mimo to bychom chtěli 
také opravit a vybudovat chod-
níky tam, kde chybí. A teď před 
námi stojí otázka: budeme 
technickou četu obce využívat 
na odvoz odpadů a úklid toho, 
co každý vyhodí na  veřejné 
prostranství, anebo na  opravy 
chodníků? 

Ilustrační foto
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Já si myslím, že se mnou 
budete souhlasit, že opravené 
chodníky jsou tou lepší varian-
tou. Stejný názor má i zastupitel-
stvo obce. Proto také do návrhu 
rozpočtu na rok 2012 zahrnulo 
finanční prostředky na  nákup 
materiálu na  opravy chodní-
ků na ulici Lípová, Stará osada, 
1.  máje a  vybudování nového 
chodníku na  ulici Cukrovar-
ská a parkovacího stání na ulici 
Mánesova, které jsme slibovali 
již v  letošním roce. Avšak po-
zor! Finanční prostředky jsou 
vyčleněny na pouze nákup ma-
teriálu. Opravy budou provádět 
především pracovníci technic-
ké čety, a to z jednoho prostého 
důvodu: tak jako nikde v tomto 
státě, ani v  Zastávce nejsou fi-
nanční prostředky na rozhazo-
vání. Nechceme být těmi, kteří 
se budou vymlouvat na  to, že 
chodník není opraven, proto-
že nejsou peníze, že to a  ono 
jsme neudělali, protože na  to 
nemáme. 

Vedení obce má snahu zve-
lebovat naši obec všemi způso-
by, které jsou ve stávající situaci 

možné. Je rozdíl opravit 20 me-
trů chodníku dodavatelskou fir-
mou, anebo 50 metrů chodníků 
vlastními silami, jak se říká, 
za materiál. Což je však možné 
jen v  případě, že nebude tech-
nická četa čtyři dny v týdnu od-
vážet odpad, který se povaluje 
někde na  veřejném prostran-
ství. Nechceme však ustoupit 
od  pomoci občanům, kteří se 
bez ní neobejdou. Pouze pro 
odvoz odpadu budou nastave-
na jasná pravidla, která budou 
obdobná těm, jež platí při svozu 
plastových lahví.

Od 1. 1. 2012 bude tedy platit, 
že občan, který bude potřebovat 
pomoci s odvozem odpadu pro-
střednictvím pracovníků tech-
nické čety, se obrátí na  obecní 
úřad s  žádostí, následně bude 
domluven termín a způsob od-
vozu. Systém bude platit napří-
klad pro odvoz listí, zahradní-
ho odpadu a  podobně. Jelikož 
je neudržitelné, aby byl odpad 
odvezen vždy do  několika ná-
sledujících dnů po  požádání, 
bude tento svoz prováděn vždy 
v sudý týden – většinou v pátek. 

Pokud se podíváte do kalendá-
ře, tak svoz plastových lahví vy-
chází zpravidla na  liché týdny, 
a  proto svoz ohlášených odpa-
dů bude prováděn právě v sudé 
týdny.

Na  závěr bych chtěl upozor-
nit, že tento svoz odpadů je po-
řád určen pro občany, pro něž 
je odvoz odpadu do  sběrného 
střediska komplikací a  nejsou 
schopni jej provést vlastními si-
lami. Tedy především pro starší 
občany naší obce. Uvědomme 
si, že takovouto službu obča-
nům neposkytuje snad žádná 
obec či město v našem širokém 
okolí, a i proto ji, prosím, vyu-
žijte pouze v případě, že nemáte 
jinou možnost.

Nerad bych, abyste, váže-
ní spoluobčané, z  tohoto člán-
ku získali pocit, že vedení obce 
Vám nechce s  odpadem z  Va-
šich domovů pomoci a  vše je 
jen na Vás. Máme pouze snahu 
této službě dát řád a  pravidla, 
která zajistí její co nejefektiv-
nější využití.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

Hasiči Zastávka si Vás dovolují pozvat na

TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES,

který se uskuteční v pátek 20. ledna 2012
v sále Dělnického domu Zastávka.

K tanci a poslechu hraje taneční skupina F. K. MUSIC.
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Od  vydání posledního čísla 
Zpravodaje zhotovitel stavby, 
tedy firma IMOS, postoupila se 
stavbou o kousek dál. Ano, ten-
tokrát doopravdy jen o kousek. 
Ale o kousek jen v rozměrovém 
smyslu, jelikož pokud jejich 
práci převedeme na  množství 
vybudovaného technologic-
kého zařízení kanalizace, jsme 
úplně někde jinde.

Kanalizační řad v ulici Cuk-
rovarská je již dokončen, a  to 
včetně napojení jednotlivých 
rodinných domů a  ostatních 
objektů, které k nim patří. Ten-
to kanalizační řad byl zakončen 
na  pozemku firmy PASO,  a. s., 
kde je poslední kanalizační 
vstup, na  který by měl do  bu-
doucna být napojen nový kana-
lizační řad z lokality u základní 
školy, tedy ulic Brusy, Komen-
ského a U Školy. Termín budo-
vání této nové kanalizace však 
je závislý na získání další dotace 
na II. etapu dostavby kanaliza-
ce. Vozovka po výstavbě kana-
lizace v ulici Cukrovarská byla 
uvedena do takového stavu, aby 
ji bylo možné užívat, tedy ne 
do  konečného stavu. Jak jsem 

již informoval v minulém čísle 
Zpravodaje, vedení obce počí-
tá s  vybudováním nové silnice 
od  domu Hanzlíků až k  bráně 
firmy PASO, dále pak s  opra-
vami silnice od  autobazaru až 
k hotelu Harmonie, kde by měl 
být vybudován i nový chodník. 
Tyto investice jsou zapracovány 
i  v  návrhu obecního rozpočtu 
na rok 2012.

Horší je to se silnicí I.  tří-
dy na ulici 1. máje. Tato silnice 
byla v místech před Hornickým 
domem opravena do stavu, kte-
rý umožňuje bezproblémovou 
jízdu. Opakem je však úsek 
od  samoobsluhy pana Vošte-
ry ke  křižovatce s  ulicí Cuk-
rovarská. Bohužel tato silnice 
není v majetku obce Zastávka, 
ale ve  správě Ředitelství silnic 
a  dálnic ČR. Tato instituce se 
dohodla se zhotovitelem stav-
by, že uvedení do  původního 
stavu proběhne až v roce 2012. 
Do té doby povolila pouze pro-
vizorní opravu komunikace, je-
jíž kvalitu může posoudit kaž-
dý, kdo tímto úsekem projíždí. 
Zde je bohužel obec bezbranná. 
Nevlastníme tuto silnici, není 

to místní komunikace a  naše 
stížnosti na zubožený stav, kte-
rý by mohl, nebo snad i  způ-
sobuje ničení podvozků vozi-
del nejenom našich občanů, se 
dají srovnat s  házením hrachu 
na  zeď. Jedinou pozitivní od-
povědí, kterou jsme na  naše 
„naříkání“ a  stížnosti obdrže-
li, je fakt, že se v  tomto úseku 
jezdí pomaleji, a tím je zvýšena 
bezpečnost.

Dalším problémovým úse-
kem, a  to možná nejhorším 
z  celé stavby, je výstavba re-
tenčních nádrží před samoob-
sluhou pana Kuklínka. Bohužel 
toto místo je nejkomplikovaněj-
ším místem celé stavby. Ihned 
na  začátku zahájení stavby se 
zprvu zjistilo, že v  trase kana-
lizace je uloženo vedení vyso-
kého napětí, na  které společ-
nost E.ON., a. s. zapomněla při 
vypracování svého vyjádření. 
Nastalo sáhodlouhé přesvědčo-
vání této společnosti o nutnosti 
co nejrychlejšího přeložení ve-
dení, aby stavba mohla pokra-
čovat. Po  velmi dlouhých jed-
náních a  vynaložení nemalých 
finančních prostředků se přelo-
žení podařilo. 

Při zahájení prací se násled-
ně zjistilo, že stavba zasahuje 
na  pozemek společnosti Cam-
pell Finance, která kdysi kou-
pila areál bývalé firmy HYRO 
a  s  ním i  pozemky kolem bý-
valé železniční vlečky. Bohužel 
však souhlas s uložením kana-
lizace na  tomto pozemku dali 
zástupci právě tehdejší spo-
lečnosti HYRO a  nový majitel 

VÝSTAVBA KANALIZACE 
POKRAČUJE
Právě čtete další číslo Zastáveckého zpravodaje, které začíná 
slovem pana starosty obce RNDr. Petra Pospíšila, který Vám 
jistě přeje krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový 
rok 2012. Dělba práce je na úřadě jasně dána, a tak na mě zbylo 
méně příjemné téma, a to informovat vás o průběhu výstavby 
kanalizačního řadu.
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už o  spolupráci neměl zájem. 
Takže následoval další krok: 
přepracování projektové doku-
mentace a  odsouhlasení všech 
zúčastněných stran. Když se 
zdálo, že i tento problém je vy-
řešen, nastal další. V nové tra-
se vede vodoměrná šachta pro 
areál firmy PLAST PLOT. Zde 
zase bylo třeba zajistit přelo-
žení této šachty. I  tohle bylo 
zdárně vyřešeno, ale při výko-
pových pracích byl nalezen ka-
nalizační řad, který nikde ne-
byl zakreslen, a  nikdo neměl 
potuchy, odkud vede a  hlavně 
kam. Po  zjišťování na  staveb-
ním úřadě, v archivech, na Vo-
dárenské akciové společnosti, 
a. s., se nakonec podařilo zjis-
tit, že se jedná o  starou, nikde 
nezakreslenou kanalizační sto-
ku odvádějící vodu z bývalého 
dolu Julius. Takže i tato záhada 
nakonec vyřešena.

Ale pozor, nic ještě neskonči-
lo. Poslední komplikací tohoto 
úseku stavby je telefonní bud-
ka. Při zahájení stavby kanali-
zace byla budka přestěhována 
o pár metrů dále, vedle novino-
vého stánku. Původně to mělo 
být přesunutí provizorní, nic ale 
netrvá věčně. V současné době 
máme oficiální stanovisko spo-
lečnosti E.ON.,  a. s., která nás 
upozorňuje, že pokud vrátíme 
telefonní budku zpět na  staré 
místo, uložíme ji na nové pod-
zemní vedení vysokého napětí 
a  dle platných předpisů bude 
společnost nucena vydat nám 
nesouhlasné stanovisko k  naší 
stavbě. Člověk by si řekl, že 

v  době mobilních telefonů by 
šla přece budka zrušit. Jenže ná-
sledně zjistíte, že se mýlíte. Dle 
provozovatele telefonní budky 
je její ekonomické využití pro 
společnost O₂ výhodné a  i na-
dále trvá na jejím provozování. 
Bohužel ale se současným no-
vým umístěním zase nesouhla-
sí někteří majitelé sousedních 
pozemků. Tedy nastala další 
komplikace, kterou bude mu-
set vedení obce vyřešit. Dou-
fejme, že se nám to podaří brzo 
a ke spokojenosti všech.

Myslím si, že pokud jste do-
četli o kanalizaci až sem, uzná-
te, že tento úsek je snad z celé 
současně provedené stavby ka-
nalizace nejhorší. A  to bych 
snad nemusel zmiňovat všude 
vedoucí hadice od  čerpadel, 
kterými se provádí přečerpá-
vání splašků z řadů, které díky 
nedokončeným retenčním ná-
držím není možné napojit 
do  nové kanalizace, o  zápachu 
splašků nemluvě. Proto mi do-
volte, se vám, i když na tom ne-
neseme vinu, omluvit za kom-
plikace způsobené vlivem 
stavby v tomto úseku.

Pro odlehčení situace si do-
volím ale zmínit jeden pluso-
vý bod celé této akce: tím je ra-
dost maminek s kočárky, které 
se díky provizorní dřevěné láv-
ce nahrazující schodiště do sa-
moobsluhy dostanou dovnitř 
i  s  kočárky, což (dle jejich re-
akcí) vítají. Jakmile bude stav-
ba dokončena, je na  místě se 
bavit s majitelem samoobsluhy 
o  vybudování podobného, ač 

kvalitnějšího a  vzhledově pěk-
nějšího zařízení natrvalo.

Dalším neméně důležitým 
úsekem stavby je pak celá uli-
ce Stará osada, a  to až po  ka-
menný domek na  Nové osadě. 
Zde, i  když je již dokončena 
pokládka hlavního kanalizač-
ního řadu, v  době psaní toho-
to článku dokončuje zhotovitel 
napojení vodovodních a  kana-
lizačních přípojek jednotlivých 
rodinných domů a  ostatních 
objektů. Bohužel již zmiňovaná 
stavba retenčních nádrží kom-
plikuje napojení kanalizačních 
řadů  – větví z  ulic Kloboučky, 
Hutní osada a část Staré osady. 
Proto se nám v chodnících ještě 
nějaké díry objeví i v následují-
cím období. Věřím však, že to 
bude vždy krátkodobý proces, 
který nám všem bude minimál-
ně komplikovat pohyb v  mís-
tech, kde proběhla nebo probí-
há stavba kanalizace.

Bohužel naopak tomu bude 
se stavem chodníků a vozovek. 
Jak jsem již avizoval, s  oprava-
mi do konečného stavu se počí-
tá až v jarních měsících příštího 
roku. Do  té doby jsme dohod-
nuti se zhotovitelem stavby, že 
všechna dotčená prostranství 
bude udržovat ve schůdném sta-
vu. Osobně doufám, že na zimu, 
kdy bude sníh, z  komunika-
cí a  chodníků zmizí hromady 
materiálu, komponenty pro ka-
nalizační řady, zábrany, trubky 
a hadice, které v těchto místech 
nebudou nezbytně nutné.

Slibuji vám, že vedení obce 
udělá vše proto, aby pohyb 
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v  místech výstavby kanalizace 
byl co nejbezpečnější. Již od po-
loviny listopadu jsme odstoupili 
od úsporných opatření na pro-
vozu veřejného osvětlení na uli-
ci Stará osada: v  její celé délce 
svítí všechny lampy veřejného 
osvětlení, a  to trvale po  celou 
noční dobu a celý týden.

Myslím si, že o tom, co od po-
sledního vydaného čísla Zpra-
vodaje proběhlo v  souvislosti 
s výstavbou kanalizace, jsem již 
napsal dost. Teď bych rád věno-
val pár řádků tomu, co nás ještě 
čeká. V období vánočních svát-
ků předpokládám, že všechny 
stavební stroje zmizí na parko-
vací plochy a klidné Vánoce nám 
nebudou rušit svým hrčením. 

Jinak tomu bude pouze v přípa-
dě, že se něco zkomplikuje tak, 
že práce strojů nesnese odkla-
du. Pokud to počasí dovolí a ne-
bude -20 °C, ihned po  Novém 
roce bude firma IMOS pokra-
čovat jak v dokončovacích pra-
cích před samoobsluhou pana 
Kuklínka, tak v napojeních ka-
nalizačních řadů, kterým teď 
brání nedokončené retenční ná-
drže. Budou zahájeny také práce 
na vybudování poslední kanali-
zační stoky na ulici Hutní osada 
od  hlavní silnice směrem nad 
obecní úřad. Zde se objeví snad 
poslední komplikace s dopravní 
obslužností v  uvedené lokalitě 
vlivem výstavby kanalizace. Ná-
sledovat už by pak měly pouze 

práce na  opravách komunikací 
a terénních úpravách veřejných 
prostranství do stavu, který nám 
pomůže hodně rychle zapome-
nout na strasti, jež nám výstav-
ba kanalizace přinesla. O  tom 
však zase v příštím čísle, nerad 
bych (moc) předbíhal.

Vážení spoluobčané, i  když 
první, kdo měl možnost Vám 
sdělit své přání v  tomto Zpra-
vodaji, je náš pan starosta, do-
volte mi se k  němu připojit. 
I za sebe vám chci popřát klid-
né vánoční svátky, bohatého 
Ježíška a  do  nového roku 2012 
Vám přeji mnoho zdraví, štěstí 
a osobní pohody.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

Pro mnohé z nás je toto téma 
nepopulární, neboť se pří-
mo dotýká našich peněženek. 
Mnozí namítnou, že platí po-
platek za komunální odpad ne-
právem, protože žádný odpad 
neprodukují. Je třeba si však 
uvědomit, že tento poplatek ne-
zahrnuje jen vyvážení naplně-
ných popelnic, ale také provoz 
sběrného střediska v  Zastávce 

a provoz kontejnerů na separa-
ci domovního odpadu, tj. papír, 
sklo, plasty a  elektrozařízení. 
A ruku na srdce, kdo z nás as-
poň jednou nevyužil lidově ře-
čeno „Ekodvůr“ nebo již zmí-
něné „třídicí“ kontejnery?

Nebudu zde přepisovat defi-
nici místního poplatku za  ko-
munální odpad, jen připome-
nu, že tento poplatek je povinen 
platit poplatník v  místě své-
ho trvalého bydliště, případně 
tam, kde vlastní objekt sloužící 
k  rekreaci a  v  němž není hlá-
šena k  trvalému pobytu žád-
ná fyzická osoba. V  naší obci 
je stanovena částka poplatku 
za komunální odpad na 500 Kč 
na  osobu a  rok se splatností 
do 30. dubna příslušného roku. 
I když musím pochválit velkou 

část poplatníků za zlepšení pla-
tební morálky v  letošním roce, 
stále ještě je dost těch, kteří po-
važují tento poplatek za  nedů-
ležitý a rozhodli se jej neplatit. 
Především těmto je určeno pár 
následujících řádků.

V  letošním roce došlo 
ke  změně prováděcího před-
pisu pro správu daní a  poplat-
ků  – vstoupil v  platnost nový 
Daňový řád. I  když se proces 
vymáhání nezaplacených po-
platků mírně zjednodušil, zů-
stává stále administrativně i fi-
nančně náročnou záležitostí. 
V  konečném důsledku se pak 
vymáhání nejvíce prodraží prá-
vě poplatníkům, neboť po prv-
ní výzvě k  zaplacení dlužného 
poplatku následuje platební vý-
měr, který již obsahuje 100% 

POPLATKY
Vážení spoluobčané,
blíží se čas nejkrásnějších 
svátků v roce, čas cukroví, 
dárků a bilancování. Dovolte, 
abych i já zhodnotila uplynulý 
rok z hlediska své pracovní 
agendy – správy daní 
a poplatků.
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navýšení, tedy z  částky 500 Kč 
je rázem rovných 1 000 Kč. Po-
kud ani pak poplatník nedostojí 
své povinnosti a dlužný popla-
tek nezaplatí, pokračuje vymá-
hací řízení sepsáním výkazu 
nedoplatků na každého poplat-
níka a následně předáním exe-
kutorskému úřadu k vymožení 
pohledávky. A tady už dochází 
k navýšení o několik tisíc korun 
za odměnu exekutora. Řekněte 

sami, není lepší zaplatit jen tu 
„povinnou pětistovku“?

Vzhledem k tomu, že se sna-
žíme vycházet svým občanům 
maximálně vstříc a jsme si vě-
domi celkové ekonomické si-
tuace naší společnosti, rozhod-
lo se vedení obce pro poslední 
vstřícný krok vůči neplatičům. 
Byly rozeslány dopisy s nabíd-
kou možnosti uhradit dlužné 
poplatky do  konce roku 2011, 

případně se dohodnout na při-
jatelných splátkách a  vyhnout 
se tak exekučnímu řízení. 
Myslím, že by šlo o vcelku zby-
tečné navýšení dluhů. Věřím, 
že velká většina dlužníků této 
možnosti využije a  ušetří tak 
nemalou sumu peněz na  věci 
příjemnější, třeba na  dárečky 
pro své nejbližší.
Lenka Kočí, referentka správy 
daní a poplatků, OÚ Zastávka

Obecní knihovna
Ceník poplatků a služeb
Platnost: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

Registrační poplatky:
Žáci 1. tř. ZŠ a mladší ................................................... zdarma
Děti do 15 let .................................................................... 30 Kč
Ostatní ............................................................................... 50 Kč
Upomínky za nedodržení výpůjční lhůty:
1. po 60 dnech ode dne půjčení ..................................... 30 Kč
2. po 80 dnech ode dne půjčení ..................................... 50 Kč
3. po 100 dnech ode dne půjčení ................................. 100 Kč
Internet .......................................................................... zdarma
Ztráta nebo poškození čtenářské legitimace ................ 10 Kč
Meziknihovní výpůjční služba:
Za 1 knihovní jednotku .................................................. 30 Kč
Jednorázová služba .......................................................... 20 Kč

Schváleno Zastupitelstvem obce Zastávka dne 26. října 2011.

Uzavření knihovny přes vánoční svátky
19.–30. prosince 2011 bude knihovna uzavřena!
Otevíráme 2. ledna 2012.

Klidné vánoční svátky, v novém roce hodně zdraví 
a příjemně prožitý čas s dobrými knihami z naší knihovny
Vám přeje Vaše knihovnice Jarmila Zahradníková.

POZVÁNKA
Obecní knihovna 
v Zastávce vás 

srdečně zve 
na cestovatelskou 

přednášku
s Jiřím Márou

„Po jižní Africe“

23. února 2012
v 17 hodin
v knihovně
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Nová budova byla slavnost-
ně otevřena 22.  listopadu. 
Za přítomnosti hejtmana kraje 
Mgr. Michala Haška a poslan-
ce Parlamentu ČR MUDr. Voj-
těcha Adama se zde sešla nejen 
odborná veřejnost  – ředitelé 
podobných zařízení z  celého 
kraje, ale přítomni byli členo-
vé Rady Jihomoravského kra-
je, zástupci televize, tisku, za-
městnanci Domova, zástupci 
naší obce, společenských orga-
nizací a mnoho dalších. Po tis-
kové konferenci a slavnostním 
přestřižení pásky u  budovy se 
všichni mohli na  vlastní oči 
přesvědčit, jaké zázemí čeká 
nejen na  klienty domova, ale 
také na zaměstnance.

Tato nová část domova je zří-
zena jako domov se  zvláštním 

DOMOV PRO SENIORY V NAŠÍ OBCI 
ZCELA ZMĚNIL SVOJI TVÁŘ

To jsme mohli všichni od března do listopadu 2011 
pozorovat a hlavně hodnotit pracovní nasazení 
firmy, která se podílela na výstavbě nové budovy. 
Také druhá, výšková budova se změnila. Došlo 
k výměně oken, dveří, zateplení celé budovy a také 
původní barvy na fasádě se změnily.
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režimem pro ty seniory, kte-
ří mají sníženou soběstačnost 
z  různých druhů duševního 
onemocnění, poruchy chování 
a paměti a nedokáží se o  sebe 
postarat. Jsou to klienti, kteří 
potřebují celodenní péči a do-
hled z důvodu ohrožení svého 
života a  zdraví nebo ohrožení 
svého okolí.

Vedle nově, moderně za-
řízených pokojů pro dvojice 

klientů včetně sociálního zaří-
zení je zde i kvalitně vybaveno 
moderní pracoviště pro zdra-
votnický personál. Centrální 
koupelna pro pacienty, prádel-
na, sušárna, zázemí pro per-
sonál domova. Kuchyňky pro 
klienty a návštěvy, společenské 
místnosti pro zdravotní akti-
vity klientů, pokoje pro sestry 
nebo pokoj pro návštěvy, kte-
ré zde mohou přespat, pokud 
přijedou z větší dálky za svými 

příbuznými. V  každém patře 
jsou zimní zahrady s  nádher-
ným výhledem na  jižní část 
naší obce a nejbližší okolí.

Zajímavé je také propojení 
obou budov skleněným krč-
kem, který umožní pracovní-
kům jednodušší obsluhu při 
zajištění stravování, při převo-
zu jídla do  této nové budovy. 
Určitě jste také zaznamenali 
všichni úpravu okolí, parkova-
cí místa pro návštěvníky i nový 
chodník, který upravili pracov-
níci naší obce.

Jak řekl při zahájení prohlíd-
ky nového zařízení hejtman 
Michal Hašek: „Je to první, 
z  celkového počtu devíti takto 
nově vybudovaných sociálních 
zařízení, kterými chce kraj po-
sílit a rozšířit počet tolik potřeb-
ných míst pro naše starší spo-
luobčany. Náš kraj je výjimkou 
mezi ostatními kraji v  repub-
lice. A  to proto, že část finan-
cí z  půjčky od  Evropské banky 
dáváme právě do  sociální ob-
lasti. Budou následovat nově 
postavená nebo zrekonstruova-
ná podobná zařízení v Blansku, 
Ivančicích, Miroslavi a  dalších 
místech kraje.“

My jen můžeme přát všem 
klientům, kteří zde budou trá-
vit svůj čas, příjemný a  spo-
kojený pobyt. To je také cílem 
odborně vzdělaného personálu 
celého zařízení.

J. Baštařová,
členka ZO
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V  podmínkách požární bez-
pečnosti výše uvedeného naří-
zení je mimo jiné uvedeno, že 
každý si musí počínat tak, aby 
při provozu komína a  kouřo-
vodu (dále jen spalinová cesta) 
a  spotřebiče paliv nedocházelo 
ke vniku požáru. Aby při provo-
zu spalinové cesty a  spotřebiče 
paliv nedocházelo ke vzniku po-
žáru a úniku spalin od připoje-
ných spotřebičů na tuhá, kapalná 
a plynná paliva, musí se provádět 
kontroly, čištění a revize spalino-
vé cesty způsobem a ve  lhůtách 
stanovených tímto nařízením 
vlády.

Revize spalinové cesty se pro-
vádí odborně způsobilou oso-
bou, která je držitelem živnos-
tenského oprávnění v  oboru 
kominictví a která je zároveň:
• revizním technikem komínů,
• nebo specialistou bezpečnosti 

práce  – revizním technikem 
komínových systémů,

• nově pak revizním technikem 
spalinových cest.

Revize spalinové cesty 
se provádí:
• před uvedením spalinové ces-

ty do provozu nebo po každé 
stavební úpravě komína,

• při změně druhu paliva připo-
jeného spotřebiče paliv,

• před výměnou nebo novou in-
stalací spotřebiče paliv,

• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové 

cestě, jakož i při vzniku pode-
zření na výskyt trhlin ve spali-
nové cestě.

O  provedené revizi spalino-
vé cesty vydá odborně způsobilá 
osoba písemnou zprávu („Reviz-
ní zpráva spalinové cesty“). Kon-
trola spalinové cesty se provádí 
odborně způsobilou osobou, kte-
rá je držitelem živnostenského 
oprávnění v  oboru kominictví 
nejméně jedenkrát ročně. O pro-
vedené kontrole vydá odborně 
způsobilá osoba písemnou zprá-
vu („Zpráva o  provedení kon-
troly spalinové cesty“). Čistění 
spalinové cesty se provádí od-
borně způsobilou osobou, kte-
rá je držitelem živnostenského 
oprávnění v  oboru kominictví. 
O  provedeném čistění spalino-
vé cesty vydá odborně způsobilá 
osoba písemnou zprávu („Zprá-
va o  čištění spalinové cesty“). 
Oproti stávající právní úpravě 
(vyhl. 111/1981 Sb.) je v naříze-
ní vlády dána možnost provádět 

čistění spalinové cesty o  jmeno-
vitém výkonu do  50 kW svépo-
mocí. Čištění spotřebiče na pev-
ná paliva do  50 kW svépomocí 
se provádí podle návodu výrobce 
za podmínky, že budou provádě-
ny kontroly spotřebiče odborně 
způsobilou osobou, a to nejméně 
jedenkrát ročně.

Upozorňujeme na skutečnost, 
že pokud právnická osoba nebo 
podnikající fyzická osoba (netý-
ká se fyzických osob) provádí čis-
tění spalinové cesty svépomocí, 
musí vést o  provedeném čistění 
záznamy, které následně předlo-
ží odborně způsobilé osobě při 
provádění kontroly spalinové 
cesty. Čištění spalinové cesty se 
provádí zejména se zaměřením 
na odstraňování pevných usaze-
nin ve  spalinové cestě na  lapači 
jisker a na vybírání pevných zne-
čišťujících částí nahromaděných 
v  neúčinné výšce komínového 
průduchu nebo kondenzátů ze 
spalinové cesty. U nepoužívané-
ho komína, který je v ústí zabez-
pečen proti vnikání dešťové vody 
a je v místech připojení spotřebi-
če paliv řádně označen tabulkou 
s nápisem „Mimo provoz“ nebo 
jiným vhodným způsobem, se 
kontrola a čištění neprovádí.

Lhůty kontrol a čištění spalino-
vé cesty a spotřebiče paliv:
• za  sezónní provoz se považu-

je provoz spalinové cesty pro 
spotřebič paliv po  dobu ne-
přesahující v součtu 6 měsíců 
v kalendářním roce

• při kontrolách a čištění dvakrát 
ročně se tyto činnosti provádí 

JAK NA KOMÍNY?
V letošním roce došlo k zásadním změnám v provádění 
kontrol a ve vymetání spalinových cest (komínů). 
Od 1. 1. 2011 začalo platit Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 
1. 3. 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv a zrušuje vyhlášku 
č. 111/1981 Sb. o čištění komínů.



   info@inexisreal.cz            www.inexisreal.cz 

HLEDÁ PRO SVOJE KLIENTY: 

 RODINNÝ DŮM V ROSICÍCH, DO 6 MIL. KČ- HOTOVOST 
 RODINNÝ DŮM BRNO-VENKOV,  OŘECHOV A OKOLÍ, 

ZAHRADA POPŘ. DVOREK 
 NOVOSTAVBU RODINNÉHO DOMU SE ZAHRÁDKOU V OKOLÍ 

BRNA DO 30-40KM 
 BYT 2+1, 3+1, 4+1 V ROSICÍCH, ZBÝŠOVĚ A OKOLÍ 
 BYT 2+1/3+1 V BRNĚ, NEJLÉPE BOHUNICE A OKOLÍ 
 BYT 1+KK/1+1 V CENTRU BRNA, CIHLA 
 STAVEBNÍ POZEMEK PRO BYDLENÍ V OKOLÍ ROSIC DO 20KM 

CCA. 600-3000m2 
 STAVEBNÍ POZEMEK V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ V BRNĚ A OKOLÍ, 

1.000-60.000m2 
 ORNOU PŮDU CCA. 10.000m2 V BLÍZKOSTI BRNA NEJLÉPE 

SMĚR ROSICE. 
 PRONÁJEM BYTU 1+1,2+1,3+1 V ROSICÍCH A OKOLÍ 
 GARÁŽ V ROSICÍCH, NEJLÉPE STOJÍCÍ NA VLASTNÍM 

POZEMKU 
 CHATU V OKOLÍ ROSIC DO 10 KM 
 KOMERČNÍ OBJEKT V PODOBĚ HALY, HOSPODÁŘSKÉ 

BUDOVY, NEJLÉPE ROSICE A OKOLÍ 
 

TEL: 546 211 184    TEL: 603 322 447 
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v  přiměřených časových od-
stupech, přičemž mezi jednot-
livými kontrolami nebo čiš-
těními nesmí uplynout doba 
kratší 6 měsíců,

• při kontrolách a čištění třikrát 
ročně se tyto činnosti provádí 
v  přiměřených časových od-
stupech, přičemž mezi jednot-
livými kontrolami nebo čiš-
těními nesmí uplynout doba 
kratší 4 měsíců.

Zpráva o provedení kontroly 
anebo čištění spalinové cesty by 
měla obsahovat:
1. Číslo zprávy
2. Datum vystavení zprávy
3. Jméno, popřípadě jméno/a 

a příjmení odborně způsobi-
lé osoby/firma

4. Číslo osvědčení odborně 
způsobilé osoby

5. IČO odborně způsobilé oso-
by, podnikatele

6. Název a sídlo právnické/pod-
nikající fyzické osoby nebo 
jméno, popřípadě jména

7. Příjmení a  bydliště fyzic-
ké osoby, u které se provádí 
kontrola anebo čištění spali-
nové cesty

8. Adresa kontrolovaného ob-
jektu

9. Datum provedení kontroly 
anebo čištění spalinové cesty

10. Specifikace spalinové cesty, 
u které byla provedena kon-
trola anebo čištění

11. Zjištěné nedostatky, které 
byly odstraněny na místě

12. Zjištěné nedostatky, které ne-
byly odstraněny na místě

13. Termín odstranění ne dos-
tatků

14. Podpis a  razítko odborně 
způsobilé osoby.

Obdobná povinnost kontroly 
spalinových cest a účinnosti spa-
lování již několik let vyplývá pro-
vozovatelům zdrojů znečišťování 
ovzduší, které jsou využívány pro 
podnikatelskou činnost a  mají 
výkon v  rozmezí 11–200 kW 
u  kotlů spalujících plynná a  ka-
palná paliva a výkon 15–200 kW 
spalující tuhá paliva (zákon 
č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzdu-
ší, v  platném znění). Vzhledem 
ke  skutečnosti, že povinnost ze 
zákona o  ovzduší má perio-
du dva roky, lze obě povinnosti 
sloučit s  tím, že kontrola ověře-
ní účinnosti spalování a kontrola 
spalovacích cest dle § 12 odst. 1 
písm. f) zák. č. 86/2002 Sb. bude 
nahrazovat revizní správu pro 
daný rok, ve kterém byla prove-
dena a v mezidobí si provozova-
tel zajistí kontrolu dle nařízení 
vlády č. 91/2010.

Autorizované měření ma-
lých zdrojů znečistění ovzdu-
ší a  kontrolu spalinových cest 
ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. 
v posledním znění provádí od-
borně způsobilá osoba, která 
má autorizaci dle §  15 zákona 
č.  86/2002 Sb. vydanou Minis-
terstvem životního prostředí 
České republiky.

Spotřebiče napojené na  spa-
linovou cestu, které nejsou 
pravidelně kontrolovány od-
borně způsobilou osobou ko-
miníkem / revizním technikem 
komínů, nejenže znečisťují 
ovzduší, ale je nutné si uvědo-
mit, že při spalování nekvalit-
ního paliva (mokré dřevo, kaly, 
nebo dokonce plasty) dochází 
k  zadehtování spalinové ces-
ty a  následnému vznícení sazí, 
kdy při teplotě cca 1100 °C je 
ohrožen majetek a  zdraví spo-
luobčanů. Při netěsnosti nebo 
pouhé pavučině u  plynových 
spotřebičů v  komínovém prů-
duchu může pak dojít k úniku 
spalin do místnosti a k násled-
né otravě osoby, která se v míst-
nosti nachází.

Seznam oprávněných a auto-
rizovaných osob najdete na in-
ternetových stránkách Minis-
terstva životního prostředí ČR.

Zpracoval: Zdeněk Milan

Obec Zastávka si Vás dovoluje pozvat na

XI. reprezentační ples obce Zastávka,

který se uskuteční v pátek 2. března 2012 v prostorách Dělnického domu Zastávka.

K tanci a poslechu hraje taneční skupina Sagita.
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Po  letních prázdninách za-
čala činnost klubu 12.  září 
2011 členskou schůzí v malém 
sále Dělnického domu. Před-
sedkyně klubu paní Iva Klí-
mová schůzi zahájila, sezná-
mila všechny s  programem 
a  pogratulovala všem naroze-
ným v měsíci září. A tak jako 
každý měsíc i  tentokrát všem 
oslavencům zazpívala paní 
Medková a paní Rausová opět 
velice pěknými slovy každému 
z nich pogratulovala. (Texty si 
vždy píše sama!)

Členové výboru  – pan Jan 
Karber, paní Zora Stejskalo-
vá a paní Naďa Klímová – in-
formovali všechny zúčastněné 
jako každý měsíc o  svých re-
sortech – o vycházkách, výle-
tech a  o  činnosti mikroregio-
nu Kahan. V další části schůze 
pak měli velmi zajímavou 
přednášku o  zdraví manželé 
Srníkovi z  Lukovan.Vycházeli 
ze svých dlouholetých zkuše-
ností z pobytu v Rusku.

Ve  čtvrtek 29.  září 2011 se 
uskutečnil plánovaný zájezd 
do  Moravského krasu. Na-
vštívili jsme Punkevní jesky-
ně a  propast Macochu, poo-
bědvali ve  Křtinách. A  právě 
tam nás provedl nádherným 
barokním kostelem, dílem 
Jana Blažeje Santiniho Eiche-
la, místní farář. Ten nám uká-
zal vše, co je možné v  koste-
le vidět  – a  je toho opravdu 

Klub seniorů Zastávka
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hodně! Nejen nádherný inte-
riér, ale i model ukazující, jak 
měl kostel vypadat, kdyby byl 
postaven celý, podzemí koste-
la s kostnicí a zvonkohra s ob-
sáhlým repertoárem skladeb. 
Poslední zastávkou výletu byl 
Senetářov, kde jsme si pro-
hlédli moderní kapli, která 
byla postavena v roce 1969.

Další schůze se uskutečnila 
10.  října 2011 a  opět nejdří-
ve obdrželi gratulace všichni 
říjnoví rodáci. Pak Jan Kar-
ber pozval všechny přítom-
né na  vycházku do  Senorad 
a  na  Malou skálu. Na  závěr 
pan Sázavský promítal krásné 
záběry řeky Oslavy a  dalších 
lokalit.

Dne 11. října 2011 se kona-
lo zábavné odpoledne v  Do-
mově pro seniory v  Zastáv-
ce, kam byl náš klub pozván. 
V soutěžích tam konaných ob-
sadilo družstvo klubu seniorů 
2. místo!

V úterý 18. října 2011 jsme 
si zopakovali naši oblíbenou 
trasu na  Ketkovák a  Malou 
skálu. Této vycházky se zú-
častnilo deset seniorů. To je, 
dalo by se říci, průměrný po-
čet účastníků vycházek. Jsou 
však vycházky, kterých se 
účastní i kolem dvaceti členů.

Poslední zatím konaná 
schůze byla 14. listopadu 2011 
a  měla obvyklou první část 
s  gratulacemi oslavencům 
a probíráním členských otázek 
a programu, poté následovala 
druhá zcela neformální část, 
ve které se zpívalo a hrálo.

Konečně poslední konaná 
vycházka směřovala 22.  listo-
padu 2011 z  Omic, kam zú-

častnění dojeli vlakem, přes 
Bučín do Tetčic. Tam se všich-
ni občerstvili a  pokračovali 
domů. Této pěkně připravené 
vycházky se zúčastnilo třináct 
členů.

Členové klubu seniorů se 
neúčastní aktivně pouze akcí 
klubových, ale i  akcí dalších 
organizací a  zájmových sku-
pin. V  druhém pololetí roku 
2011 byli například na  těchto 
akcích:

21. 9. vojenský umělecký 
soubor Ondráš (Rosice)
23. 9. koncert mandolinářů – 
zámek Rosice
24. 9. česnekové slavnosti 
na zámku v Rosicích
24. 9. Den železnic 
a Hornický den Zastávka
24. 9. vaření guláše (Babice)
28. 9. odhalení sochy 
Rajmunda Habřiny (Příbram)
13. 10. žákovský koncert 
(sál ZUŠ Zastávka)
23. 10. dechovky (Zbraslav)
29. 10. opereta GALA 
(Národní divadlo Brno)
4. 11. cestovatelská projekce – 
Island, Juraj Kamán 
(knihovna Zastávka)
10. 11. žákovský koncert 
(Zastávka)
28. 11. předmikulášské 
posezení s Olympem 
(restaurace FC Slovan Rosice)

A  v  prosinci čeká na  čle-
ny klubu také ještě bohatý 
program  – zájezd do  předvá-
noční Bratislavy, slavnostní 
schůze na  závěr tohoto roku 
a  návštěva brněnského Janáč-
kova divadla.

Za klub seniorů: 
Zora Stejskalová 

a Iva Klímová
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Taneční skupina Mighty 
Shake Zastávka, která má svo-
ji hlavní základnu v  Zastávce, 
malé obci západně od  Brna, 
získala finálové 1. místo v krá-
lovské kategorii Street Dance 
Show formace s  vlastní autor-
skou formací VooDoo. S  tou-
to výjimečnou choreografií 

získala tato taneční skupina 
již v květnu letošního roku ti-
tul mistrů České republiky pro 
rok 2011. VooDoo je taneč-
ním příběhem o síle vůle, kte-
rá se může vzepřít i  zdánlivě 
nepřekonatelným silám magie 
a vede ke svobodě ovládaných. 
To všechno položeno na  pod-
manivé hudbě, jednoduchých 
působivých kostýmech a  špič-
kovém tanečním výkonu.

Mighty Shake Zastávka je 
specifickým fenoménem a  sa-
morostem. Zárodky taneční 
skupiny vznikly pod vedením 
zakladatele Michala Holého 
již před 14  roky, postupně se 
skupina rozrůstala až do dneš-
ní podoby skupiny a  taneční 
školy s  cca 400 členy. Skupina 

vyrůstala a  tvořila vlastní au-
torské choreografie díky úsilí 
Michala Holého v  malé obci 
Zastávka, zcela mimo vel-
ká města, ve  kterých jsou po-
měrně ideální podmínky pro 
obdobné skupiny. „Dokáza-
li jsme, že i  mimo velká města 
může vznikat originální a špič-
kové street dance tancování a že 
formace vytvořené venkovskou 
taneční skupinou mohou mít 
výjimečnou a  špičkovou kvali-
tu,“ říká vedoucí a  choreograf 
skupiny Michal Holý. 

Důkazem jsou tituly mistrů 
republiky ve  formacích i  jed-
notlivcích, televizní vystou-
pení i  účast v  prestižních te-
levizních projektech, jako byl 
loňský charitativní koncert 
Srdce pro děti.

Taneční skupina si vytvoři-
la v podstatě vlastní specifický 
styl tanečního divadla, ve kte-
rém tanec vyjadřuje a zobrazu-
je vždy nějaký příběh. Ztvár-
nění je kompletně dílem celé 
taneční skupiny: od  nápadu 

Titul mistrů světa se zastavil v Zastávce

MIGHTY SHAKE ZASTÁVKA 
JE MISTREM SVĚTA 2011
Titul Mistrů světa ve street 
dance show formacích 
získala na Mistrovství světa 
2011 ve slovinské Ljubljani 
taneční skupina Mighty 
Shake Zastávka. Mistrovství 
světa pořádané mezinárodní 
taneční federací IDO se konalo 
ve dnech 29. 9. až 2. 10. 2011 
v Ljubljani, hlavním městě 
Slovinska.
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a konceptu přes hudbu, chore-
ografii i kostýmy. Díky tomu je 
atmosféra uvnitř skupiny po-
hodová, díky tomu je skupina 
schopná podat výkony, který-
mi předčí i mnohé profesionál-
ní taneční a divadelní soubory.

Toho, že Mighty Shake Za-
stávka je cosi jiného a výjimeč-
ného, si povšimla i  produkce 
talentové soutěže ČESKO SLO-
VENSKO MÁ TALENT 2010. 
Mighty Shake postoupil přes 
castingová kola, Velký třesk 
a semifinále až do velkého tele-
vizního finále. Bez nadsázky je 
možné říci, že formace Matrix, 
originální Čtení z Bible robotů 
a  finálový Penízek představo-
valy výjimečný zážitek a vyni-
kaly mezi ostatními účastníky 
originalitou, svébytným pří-
stupem a zejména kvalitou.

„Předvádíme špičkovou kva-
litu v  oboru tance, tanečního 
divadla a  vlastní tvorby. Jsme 
originální, máme vlastní ná-
zory a  nápady a  hájíme si je. 
Ne vždycky se to rádo slyší, ale 
na druhou stranu – průměrnost 
nikdy nebude na  špici a  nevy-
nikne. Prosadí se jen originali-
ta a zejména kvalita,“ doplňuje 
Michal Holý.

Skupina působí v  až neu-
věřitelně amatérských pod-
mínkách: nemá žádné vlastní 
prostory, nemá vlastní zaměst-
nance, všichni lektoři a chore-
ografové jsou nadšenci. Pra-
cuje díky vizionářské podpoře 
vedení obce Zastávka, které 
poskytuje obecní sál pro práci 
skupiny. Kvalita, která v těchto 

podmínkách vzniká, má však 
špičkovou českou i evropskou, 
a  nyní již i  světovou úroveň. 
„Jsme rádi, že tady ‚majtyšej-
ky‘ máme, děti mají vzory, mají 
náplň volného času a  jméno 
obce se skloňuje nejen v  České 
republice, ale i  v  Evropě a  teď 
vidím že i ve světě,“ pochvaluje 
si vedení obce.

„Jinde ve  světě nebo možná 
v  jiných oborech by mistři svě-
ta, kteří dlouhodobě prokazují 
kvalitu a vysoký standard tvor-
by, pracují se stovkami mla-
dých lidí a  ovlivňují jejich ná-
zory, byli výrazně podporováni. 
U  nás je tomu jinak. Oslovili 
jsme státní instituce i  největší 
firmy, které mají v  public rela-
tions společenskou odpověd-
nost a podporu kultury a spor-
tu, s žádostí o podporu našeho 
projektu výstavby taneční školy 
a volnočasového centra pro děti 
a mládež. Pokud nám vůbec od-
pověděli, zdvořile nás odmítli,“ 
shrnuje projektový manažer 
skupiny Ludvík Vaverka.

„Věříme, že nyní budeme sná-
ze hledat partnery s vizí, kterým 
můžeme prokázat, že nabízí-
me odpovídající kvalitu a  PR 
potenciál za  jejich podporu, 
a  přesvědčíme je, že stojí za  to 
finančně náš projekt podpořit. 
Oslovili jsme například i Nada-
ci ČEZ, ale již asi třikrát jsme 
byli odmítnuti. Podporu jsme 
nenašli ani u firem umísťujících 
povinné příspěvky na  společen-
sky prospěšné projekty z výnosů 
v oblasti hazardu. Hledáme pro-
to dál partnery, kteří mají vizi, 
jako ji máme my,“ říká Ludvík 
Vaverka.

„Přinášíme umění, radost 
a špičkové zážitky desítkám dětí, 
mladých lidí i obyvatelům Mik-
roregionu Kahan a  Jihomorav-
ského kraje. Baví nás to, žijeme 
tím, a  to je podstatné. Prostě 
kdo tancuje, ten nezlobí, a proto 
se slogan KDO TANCUJE, NE-
ZLOBÍ stal mottem naší práce. 
Promlouváme beze slov,“ uzaví-
rá Michal Holý.

Zpracovala J. Baštařová
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Za  tu dobu zažil mnoho ví-
tězství i mnoho porážek. Kaž-
dý rok jsme se v  celkovém 

hodnocení umisťovali na  4. 
až 5.  místě. O  to větší radost 
máme z letošní velice vydařené 

sezóny. V  Mezinárodním mi-
strovství Moravy jsme se le-
tos v celkovém pořadí umístili 
na  nádherném 2.  místě a  ko-
nečně jsme tak zúročili mno-
holetou dřinu.

Klub sám by samozřej-
mě nemohl provozovat tento 
byť nádherný, ale i  nákladný 
sport bez potřebné technické, 
ale i  finanční pomoci. Za  ne-
zbytnou pomoc bychom rádi 
touto cestou moc poděkova-
li MUDr.  P.  Valešovi, SDH 
Zastávka a  především obci 
Zastávka.

Doufáme, že příští sezó-
na bude ještě úspěšnější, aby-
chom byli dobrými reprezen-
tanty naší Zastávky.

Za HRC Zastávka Karel Kočí
Jezdec Tomáš Raus

HRC ZASTÁVKA

Firma AUTOMAX hledá spolehlivého pracovníka 
s nepravidelnou pracovní dobou (VPP) do skladu 
v Ostrovačicích. Požadujeme časovou flexibilitu.

Bližší informace budou poskytnuty při osobním pohovoru.

Vaše nabídky zasílejte na adresu:
Automax spol. s r.o., Kníničská 144, 664 81 Ostrovačice

inzerce

Klub HRC Zastávka, pravidelně se zúčastňující amatérských závodů autokrosu, 
funguje v naší obci již jedenáct let.
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KP DMD 1. kolo

V  sobotu 5.  11.  2011 se 
v  klubovně Lokomotivy Brno 
sešlo všech deset týmů. Naše 
družstvo přijelo v  asi nejsil-
nější sestavě: Daniela Dum-
ková, Radek Musil, David 
Dumek, Roman Krupica, Jan 
Hradecký, Ondřej Odehnal. 
Nad Davidem visel od  čtvrt-
ka otazník, protože jej napadl 
jakýsi bacil, ale jelikož ostat-
ní mládežníci v  sobotu přijet 
nemohli, dostal ráno Paralen 
a jel.

Los nám určil jako první-
ho soupeře družstvo ŠK  Ho-
donín, které je tvořeno slo-
venskými dětmi. „Hlavně 
nepodcenit soupeře“ je jedna 
ze zásad při utkání s  nezná-
mým protivníkem, ale tento-
krát se dobře míněná rada se-
tkala s odezvou ve stylu „jako 
když hrách na  stěnu hází“. 
Když Radek po půlhodině hry 
ztratil dámu bez odpovídající 
kompenzace, prakticky jsme 
prohrávali 0:1. Po hodině při-
šel o dámu i Roman a bylo to 
0:2. Pak David úspěšně vymě-
nil všechny figurky a  soupeř-
ka se dvěma pěšci méně partii 

vzdala. Daniela Dumková dr-
žela remízovou pozici, takže 
pozornost všech se obrátila 
k páté šachovnici.

Honza nesehrál zahájení 
dobře, ale ve střední hře partii 
vyrovnal. Hra dvojice střelců 
proti dvojici jezdců by moh-
la být zajímavá, jen by se ne-
směly dělat chyby. Bohužel, 
více chyboval Honza, sou-
peř si prosadil pěšce do dámy 
a  vyhrál. Za  stavu 1:3 došlo 
na  první šachovnici k  časov-
ce na  obou stranách. Daniela 
(s  minutou do  konce) nabíd-
la soupeři (tři minuty do kon-
ce) remízu, a protože výsledek 
již naši prohru nemohl zvrá-
tit, soupeř nabídku přijal, což 
znamenalo výsledek utkání 
1,5 : 3,5.

Ve  druhém kole jsme se 
zhojili na  kuřimském Béčku, 
které hrálo pouze ve  čtyřech, 
takže Honza Hradecký získal 
bod zdarma. Volný čas využil 
k volné partii s Ondrou Ode-
hnalem, při které se Ondra ro-
zehrál pro třetí kolo. Na  Da-
vidovi se začala projevovat 
nemoc a únava, v jasně vyhra-
né pozici chyboval při výmě-
ně a pustil svému soupeři bod. 

Ostatní, poučeni z  prvního 
kola, hráli zodpovědně a  po-
sbírali v pohodě zbylé 3 body. 
Do tabulky jsme si zapsali ví-
tězství 4:1.

Ve třetím kole jsme narazili 
na družstvo z Veselí nad Mo-
ravou. Nejprve Roman i  Ra-
dek zabodovali, poté bodoval 
i Ondra. Vedli jsme 3:0, a pro-
to mohla půlka družstva na-
stoupit cestu k domovu. David 
s  bolestí hlavy držel remízo-
vou pozici a v podstatě stačilo 
„přežít“. Když po hrubce ztra-
til figuru, partii vzdal.

Proti Michalu Skalkovi na-
stupovala Daniela s  despek-
tem: „Jak toho můžu porazit?“ 
Ovšem průběh zápasu tomu 
vůbec neodpovídal. Daniela 
v  17.  tahu hrozila matem, ale 
přehlédnutí figurky při vý-
měně vedlo nejen ke  zruše-
ní matové hrozby, ale hlavně 
ke ztrátě dámy, a tím i partie. 

Do  výsledkové listi-
ny jsme zanesli výhru 3:2, 
po třech kolech máme 6 bodů 
a  držíme skvělé 4.  mís-
to. Příště (7.  1.  2012) nás 

ŠACHISTÉ
           INFORMUJÍ
Připravil: Aleš Dumek
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čekají Vranovice, Lokomotiva 
Brno  D a  nakonec velmi tvr-
dý oříšek v podobě kuřimské-
ho áčka.

Úspěch na Mistrovství 
Čech

Na  Mistrovství Čech mlá-
deže do  10  let, které proběh-
lo ve  dnech 4.–6.  11.  2011 
v  Harrachově v  kategorii dí-
vek do  10  let obsadila Julie 
Richterová se ziskem 5  bodů 
z  9 možných skvělé 3.  místo. 
Jakožto dívka s  příslušnos-
tí k  moravskému šachovému 
svazu sice nebyla dekorována 
bronzovou medailí (medaile 
byly pouze pro děti z českých 
šachových svazů), ale to na je-
jím úspěchu nic nemění.

Druhé úterý

Na  „Druhém úterý“ dne 
8.  listopadu 2011 se v  turna-
ji  A  umístila Julie Richterová 
se ziskem 2 bodů na 18. místě 
ze 23 startujících. V turnaji B 
uhrál Richard Brázda 3  body 
a  skončil 12. ze 36 účastní-
ků. Hana Hradílková získala 
skvělých 1,5 bodu za vítězství 
a remízu a skončila 29. Na to, 
že začala trénovat v září a byla 
to její teprve druhá turnajová 
zkušenost, klobouk dolů.

Základní soutěž

V úterý 15. 11. pokračovalo 
naše snažení ve  druhém kole 
základní soutěže. Na Staňkovu 

jsme dorazili opět v pětici, za-
tímco všechna ostatní druž-
stva zřejmě spoléhají na to, že 
ve čtyřech „se to taky dá hrát“. 
Ano, dá se, ale my takto sbí-
ráme body na  páté šachovni-
ci zdarma. Tentokrát si kon-
tumační bodík připsala paní 
Nataša Richterová. Ostatní 
o body bojovali s dětmi z ku-
řimského „F“  družstva. Soňa 
Sýkorová a  Julie Richterová 
svoje soupeře doslova zasko-
čily a  relativně rychle zvítě-
zily. Vedli jsme 3:0 a  tím pá-
dem jsme zápas vyhráli. Proto 
si autor těchto řádek dovolil 
10  minut před koncem svého 
času odmítnout remízu v  re-
mízové pozici (soupeř měl 
k  dobru asi 20  minut) s  tím, 
ať chlapec ukáže, co v  něm 
je, a hrálo se dál. V koncovce 
nakonec autor na čas prohrál. 
Pan Lacko hrál s černými opět 
do  posledních minut. Soupeř 
se dokonce tři minuty před 
koncem těšil, že možná vyhra-
je na čas, ale po hrubce násle-
dovala rychlá čistka bílých fi-
gurek a  minutu před koncem 
bílý vzdal. Vyhráli jsme 4:1 
a  zůstáváme na  čele čtyřčlen-
ného osazenstva turnaje. 

18. 11. 2011 – 
Pribináček 2011

Po Dni studentstva (17. 11.) 
se většinou ve  školách děti 
moc nezatěžují, čehož se sna-
žili využít organizátoři Při-
byslavského šachového fes-
tivalu a  uspořádali v  pátek 

18.  11. turnaj pro děti s  ná-
zvem „Pribináček“. Jak napo-
vídá název turnaje, hlavním 
sponzorem byla firma Pri-
bina  - TPK,  s.r.o., tj. známý 
„Pramen zdraví z Posázaví“.

Pod zkratkou TPK v  ná-
zvu se skrývá jihomoravský 
výrobce mléčných pochou-
tek, kterého pamětníci budou 
znát spíše pod dřívějším jmé-
nem Lacrum. A že se sponzor 
ukázal! Děti mohly v  průbě-
hu turnaje ochutnat známé 
dětské pochoutky Pribináček 
a Piškotík v nejrůznějších va-
riantách. Pro milovníky (ze-
jména plísňových) sýrů byl 
ke  koštování připraven král 
sýrů Hermelín.

Účast byla hojná, v  turna-
ji hrálo 106 chlapců a děvčat. 
Mezi nimi byli také účastníci 
polofinále juniorů a účastnice 
finále juniorek, pro které byl 
rapid zajímavým zpestřením 
tréninku před odpolední váž-
nou partií a  kteří figurovali 
ve startovní listině na prvních 
17 místech.

Z  jihomoravských luhů 
a  hájů dorazili na  turnaj Fi-
lip Svoboda, Tereza Kocí (oba 
Lokomotiva Brno), Daniela 
Dumková a  Julie Richterová 



28    ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

(obě Sokol Zastávka). A  hrá-
la se hned čtyři jihomoravská 
derby! Ve  druhém kole spo-
lu hráli Filip Svoboda a  Julie 
Richterová. Ve  čtvrtém kole 
hrála Tereza Kocí s Lýdií He-
malovou ze SpGŠ Znojmo, se-
dmnáctnou nasazenou, účast-
nicí mistrovského turnaje.

V  sedmém kole se utkala 
Tereza Kocí s  Filipem Svobo-
dou a  konečně v  posledním 
kole pak los dal dohromady 
Danielu Dumkovou a  Lýdii 
Hemalovou. Filip Svoboda 
získal 6,5  b z  osmi možných 
a skončil na 16. místě. 

Daniela Dumková pro-
hrou v  posledním kole zůsta-
la na  pěti bodech, což jí za-
jistilo 20.  místo. Tereza Kocí 
uhrála 4  body a  umístila se 

na  45.  místě. Julie Richterová 
získala také 4 body a díky hor-
ším pomocným kritériím ob-
sadila 65. místo.

Při vyhlašování podle věko-
vých kategorií si všechny tři 
slečny došly pro zlaté medai-
le a igelitky se sladkou pozor-
ností od  sponzora v  podobě 
Pribináčků a Piškotíků.

O brankovického krále

V  sobotu 19.  11.  2011 se 
v Brankovicích sešlo 121 sou-
těžících. Oproti loňsku jde 
o  pokles asi o  30 účastníků. 
Ale protože podzimní poča-
sí si vybírá svou daň, není se 
čemu divit. 

I  Zastávka jela tentokrát 
v  tříčlenné minisestavě. Tur-
naje dívek se účastnily Da-
niela Dumková a  Julie Rich-
terová. Turnaj mladších žáků 
si zahrál Vojtěch Šindelka. 
V  turnaji starších žáků jsme 
tedy zastoupení neměli. Jeli-
kož se z  technických důvodů 
letos nevyhlašovaly výsledky 
loňského ročníku (údajně se 
budou vyhlašovat na „Vánoč-
ním turnaji“ v  Břeclavi), od-
startovalo první kolo včas. 

Již první kolo naznačilo, 
že stejně jako loni by papí-
rově silné hráčky mohly mít 
potíže s  Erikou Náplavovou 
z  Osvětiman. Přesvědčila se 
o  tom Kristýna Šperková, 
která s výše uvedenou na čas 
prohrála.

Ostatní favoritky byly úspěš-
né a zvítězily. Julie – po výhře 

v  prvním kole  – s  Danielou 
prohrála, ve  třetím ji porazi-
la v  pěšcovce 7 proti 7 Erika 
Náplavová (ta favoritky zlo-
bila už loni), pak následovala 
výhra, i když chvílemi jako by 
měla vlčí mlhu  – nebrala fi-
gurky zadarmo a podobně.

V  pátém kole s  Aničkou 
Vavřínkovou (Loko Brno) už 
prohrávala o  věž, pak nastal 
zvrat a Julie vedla o dvě figu-
ry, aby o ně přišla a nakonec 
jedním ze tří zbylých pěšáků 
došla do  dámy. A  v  šestém 
kole jsme byli svědky in-
farktové časovky s  první na-
sazenou Petrou Masákovou. 
Hlavní favoritka se nedoká-
zala v  časové tísni prosadit 
a Julie získala cenný skalp.

V  posledním kole by jí vý-
hra zajistila stříbro, remíza 
možná bronz  – podle výsled-
ků dalších hráček. Ovšem její 
soupeřka věděla, že jí samotné 
remíza ke  stříbru stačí, a  tak 
asi po 20 tazích remízu nabíd-
la. Vzhledem k tomu, že Tere-
za Kocí je silnější, Julie s  ra-
dostí remízu přijala.

Jenže Kristýna Šperková 
remizovala s  Danielou, a  tím 
se dostala díky pomocnému 
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hodnocení před Julii. Danie-
la projela turnajem jako horký 
nůž máslem. Jisté potíže se jí 
snažila způsobit Petra Masá-
ková, pak Erika Náplavová, ale 
ani ony – stejně jako všechny 
předešlé soupeřky – neuspěly.

Po  šestém kole byla Danie-
la jasnou vítězkou, a to i v pří-
padě, že by v  posledním kole 
prohrála. Remíza v posledním 
kole tudíž znamenala v  cel-
kovém součtu zisk 6,5  bodu 
ze sedmi možných a  první 
místo.

Vojta Šindelka hrál naho-
ru-dolů, jako na  houpačce. 
Nicméně i  tento styl slavil 
úspěch, protože získal 4 body 
a po sedmi kolech byl celkově 
osmnáctý z 64 účastníků.

Okresní kolo 
Přeboru škol v šachu 
Brno ‑venkov

Účastníci okresního kola 
Přeboru škol v  šachu si dali 
sraz 23.  11.  2011 stejně jako 
loni v Dělnickém domě v Za-
stávce. Díky zpoždění vla-
ku, ve  kterém cestovalo  osm 
týmů, se prezence protáhla, 
a tak se začalo hrát o necelou 
půlhodinu později, než slibo-
valy propozice.

Letos se v  kategorii 1. až 
5.  tříd základních škol účast-
nilo deset družstev, v kategorii 
6.–9. tříd ZŠ a odpovídajících 
ročníků víceletých gymná-
zií sedm družstev. Stejně jako 
loni si v  kategorii studentů 
a  žáků středních škol zahrála 

proti sobě družstva G  TGM 
Zastávka a  G  Židlochovice. 
Domácí ve složení Rudolf Ze-
zula, Nataša Richterová, Pavel 
Just, Jan Vaverka, Aleš Kola-
řík přesvědčivě zvítězili nad 
družstvem židlochovického 
gy mnázia, kte ré hrálo ve  slo-
žení Jiří Musil, Kateřina Tan-
cerová, Sabina Malá, David 
Vávra, Josef Hrušat. Zastá-
večtí tak zaslouženě postu-
pují do  krajského kola. Velké 
poděkování náleží vedoucímu 
židlochovických, panu An-
tonínu Továrkovi, který celý 
turnaj v malém sále (aby měli 
středoškoláci klid) odřídil.

V  prostřední kategorii pat-
řila k favoritům opět družstva 
G  TGM Zastávka a  G  Židlo-
chovice. Los je svedl na  prv-
ní stůl hned v  prvním kole 
a  družstva se rozešla smírně. 
Zastávecké gymnázium repre-
zentovali Daniela Dumková, 
Roman Krupica, David Du-
mek a Jan Hradecký.

Kromě této úvodní remí-
zy všechna utkání družstvo 
G  TGM Zastávka vyhrálo 
a vybojovalo si tak nejen zlaté 
medaile, ale i postup do kraj-
ského kola. Židlochovičtí Jan 
Zich, Josef Dvořák, Martin Ja-
roš, Dominik Řehoř a  Marek 
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Dvořák šlapali zastáveckým 
na  paty až do  okamžiku, 
kdy remízovali se ZŠ  Kuřim 
Jungmannova.

Od této chvíle tato dvě druž-
stva soupeřila o  stříbrné me-
daile a  tím i druhé postupové 
místo. Rozhodlo až posled-
ní kolo, po  kterém měla obě 
družstva stejný počet bodů. 
Pomocné hodnocení rozhod-
lo, že do  krajského kola po-
stupuje stříbrné družstvo  G 
Židlochovice. Bronzová příč-
ka tedy patří družstvu ZŠ Ku-
řim Jungmannova, které tvo-
řili Martin Liška, Filip Jahn, 
Lukáš Kalabis, David Špunar. 
Čtvrté místo obsadilo družstvo 
ZŠ Modřice, páté ZŠ  Střelice, 

šesté ZŠ  Zbýšov  + mix a  sed-
mé ZŠ TGM Rajhrad.

Mezi deseti nejmladšími 
týmy si nejlépe vedla družstva 
kuřimských škol. Oproti loň-
skému ročníku si jen proho-
dila pořadí na  prvních dvou 
místech. Zlato tedy letos pat-
ří družstvu ZŠ  Kuřim Tyršo-
va „A“, jehož barvy hájili Jakub 
Křivánek, Viktor Vondruška, 
Jakub Němec, David Němec. 
Stříbrnou příčku (druhou po-
stupovou do  krajského kola) 
obsadilo družstvo ZŠ  Kuřim 
Jungmannova ve  složení Mi-
roslav Bauer, Dominik Lepka, 
Tomáš Kříž, Patrik Adamec. 
Bronzové medaile si vybojo-
val tým ZŠ  Vranovice, který 

tvořili Adéla Rapcová, Jiří Ma-
zuch, Matěj Petráš, Vladi-
mír Kohout. Čtvrtí skonči-
li domácí mládežníci ze ZŠ 
a  MŠ  TGM Zastávka. Pořa-
dí na dalších místech: ZŠ Ku-
řim Tyršova  „B“, ZŠ  Zakřa-
ny  „A“, ZŠ a  MŠ  Neslovice, 
ZŠ  Střelice, ZŠ  Zakřany  „C“, 
ZŠ Zakřany „B“.

Lze říci, že turnaj byl v dob-
rých rukou hlavního rozhod-
čího Miroslava Hurty, kte-
rému úspěšně sekundovali 
členové organizačního týmu 
Dušan Lacko a  Aleš Dumek. 
Nad středoškoláky bděl pan 
Antonín Továrek, v  hlavním 
sále zase „úřadovali“ vedou-
cí jednotlivých výprav, kteří 
zajišťovali vyplňování zápa-
sových zápisů a  krotili vášně 
svých svěřenců. Tudíž turnaj 
probíhal v  klidu a  v  pohodě 
a  zakončení se stihlo podle 
propozic.

Poděkování patří i  školám, 
které královskou hru podpo-
rují a  vyslaly na  turnaj svo-
je týmy. Například z  Kuřimi 
přijely hned čtyři týmy (ze 
dvou škol), ze Zakřan měla 
přijet původně dvě šestičlen-
ná družstva, která se nakonec 
přeskládala ve  tři čtyřčlenná 
družstva.

Velké poděkování patří obci 
Zastávka a  Mikroregionu Ka-
han za  veškerou podporu při 
pořádání této akce. Díky této 
podpoře si vítězové odnášejí 
poháry, první tři družstva me-
daile a  všichni účastníci malé 
pozornosti.
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Cílem projektu bylo vytvo-
řit koncepci zavádění mediální 
výchovy s podporou informač-
ních a komunikačních techno-
logií do  prostředí základních 
a  středních škol. Žáci se učili 
kriticky zpracovávat informa-
ce, využívat nové technologie, 
prezentovat výsledky své prá-
ce. Měli příležitost seznámit se 
s  odlišným prostředím handi-
capovaných dětí, a to díky spo-
lupráci s  partnerskou školou 
projektu, ZŠ a  MŠ pro tělěsně 
postižené na  Kociánce v  Brně. 
Učitelé se účastnili odborných 
kurzů a následně vytvářeli výu-
kové materiály.

Výborných výsledků do-
sáhli studenti, kteří pracovali 
v  kroužcích: Tvorba školního 

časopisu, Kroužek filmové vý-
chovy a kroužek Práce na elek-
tronické kronice školy. Při pří-
ležitosti ukončení projektu byla 
zvláště oceněna práce našich 
studentů a  studentek: Kateřiny 
Bochníčkové, Natálie Plešáko-
vé, Jakuba Chupíka, Martiny 
Zoblivé, Jana Čermáka, Pavlíny 
Žažové, Tomáše Brestiče, Jaro-
míra Sobotky, Ester Dobiášové.

Projekt významně pod-
pořil zájem studentů našeho 

gymnázia o mediální výchovu. 
To se také příjemně projevilo 
ve  výsledcích soutěží souvise-
jících s  projektem, především 
v  oblasti mladých filmových 
tvůrců a  v  soutěži o  nejlepší 
školní časopis. Přestože již ofici-
ální část projektu skončila, stu-
denti i s novými členy kroužků 
ve své práci pokračují, a potvr-
zují tím, že projekt Učíme (se) 
média byl úspěšný.

Mgr. Martina Dvořáčková

PROJEKT GYMNÁZIA 
T. G. MASARYKA V ZASTÁVCE

 

Naší škole byl schválen grantový projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR. Byl přijat v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Projekt Implementace mediální výchovy do vzdělávání na základních a středních školách má 
pracovní název Učíme (se) média a probíhá již dva roky.
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Naši žáci vystoupí na tradič-
ním vánočním koncertě v Děl-
nickém domě, potěší i  naše 
starší spoluobčany v  Domo-
vě pro seniory Zastávka Také 
malé vánoční koncerty jsou již 
několik let součástí bohoslužby 
na svátek sv. Štěpána.

Věřím, že si z  naší nabíd-
ky koncertů vyberete (viz box 
dole).

Děti pilně cvičí už od  prv-
ních zářijových dnů a  svými 
výkony vás potěšili již na kon-
certech, které se uskutečnily 
13.  října a  10.  listopadu 2011 
v sále základní umělecké školy, 
z nichž vám přinášíme několik 
fotografií.

Teď už se jim blíží zasloužené 
prázdniny. Rád bych jim i vám 
ostatním popřál příjemné pro-
žití vánočních svátků a  hodně 
štěstí v novém roce 2012.

Jiří Skřípek,
zástupce ředitele 

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS S HUDBOU – 
POZVÁNKA ZUŠ

Vánoční žákovský koncert .........15. 12. 2011 v 17.00 h ...............Dělnický dům
Vystoupení pro seniory .............20. 12. 2011 v 15.30 h ...............Domov pro seniory
Malý vánoční koncert ................26. 12. 2011 v 11.00 h ...............Kaple sv. Jana Křtitele

Těší mě, že vás mohu opět oslovit na stránkách Zpravodaje s pozvánkou na akce, které 
přinášejí do předvánoční – dnes bohužel trošku stresové – doby příjemné chvíle klidu.
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V  měsíci září jsme tradič-
ně zahájili předkoly olympi-
ád 2.  tříd základních škol ze 
Zastávky, Rosic, Vysokých 
Popovic, Zbýšova, Zakřan 
a Zbraslavi. Do finále, které se 
uskutečnilo 8.  10.  2011 v  hale 
TGM Zastávka, se probojovalo 
celkem 49 mladých sportovců. 
Za  vydatné podpory asi dvou 

V letošní školním 
roce navštěvuje 
pravidelnou činnost 
DDM  Zastávka 
613 dětí 
v 51 zájmových 
útvarech.

ZPRÁVY Z DOMEČKU
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stovek rodičů předváděli pře-
krásné sportovní výkony.

V  sobotu 15.  října  2011 se 
za slunečného a hlavně větrné-
ho počasí sešlo na kopci za uli-
cí Brusy přes padesát rodičů 
a dětí na Drakiádě. A bylo na co 
se koukat, draci létali všem. Ať 
už kupovaní, či podomácku vy-
robení. Krásné odpoledne jsme 
zakončili opékáním asi posled-
ních letošních špekáčků.

V  půlce měsíce listopadu 
byl pro nejmenší připraven 

Začarovaný les. Deset stano-
višť s  postavičkami z  různých 
pohádek připravilo pro děti 
mnoho úkolů, aby za  pomocí 
jednotlivých obrázku uhod-
ly pohádku a  dostaly se tak 
k sladké odměně na konci lesa. 
I  přes chladné počasí se akce 
zúčastnilo 130 dětí a  kolem 
stovky rodičů.

V prosinci nás čeká jarmark, 
vánoční výstava, mikulášská 
nadílka pod vánočním stro-
mem, vánoční pečení na  do-
mečku a  tradiční zpívání pod 

Vánočním stromem, které za-
končí tenhle rok.

Co nás čeká v novém 
roce?

V měsíci lednu zahájíme již 
druhým ročníkem otevřené-
ho mistrovství Zastávky v tan-
cování na  podložkách X-Pad, 
dále pak dětským karneva-
lem, pololetními a  jarními 
prázdninami.

Karel Kočí, 
pedagog volného času

V začarovaném lese…



Olympiáda 2. tříd základních škol

Začarovaný les
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