
Z A STÁVK A

Leden – březen
1/2012

ZPRAVODAJ



Klub seniorů – vycházka do Zakřan 24. 1. 2012

Šachisté Sokola Zastávka



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ    3

SLOVO REDAKCEOBSAH

VYDÁVÁ
Obecní úřad Zastávka,
Hutní osada 14
Tel.: 546 429 048, 546 429 412
Evidenční číslo: E10111

REDAKČNÍ RADA
Václava Pečenková
Petr Pečenka
e-mail: vpecenkova@seznam.cz

DESIGN A SAZBA
Jaroslav Macháček

TISK
Michal Eliáš

FOTOGRAFIE 
NA OBÁLCE 
ZPRAVODAJE:

Poslední sníh před 
nástupem jara 
v Zastávce
(autor: Petr Sázavský)

 3 Slovo redakce

 4 Slovo starosty

 5 Výpisy z usnesení 
 z jednání ZO

 9 Rozpočet obce Zastávka 
 pro rok 2012

13 Veřejné osvětlení

14 Dostavba kanalizace

16 Svoz plastů a odpadů

17 Obecní knihovna

18 Info pro občany – TEST

18 Veřejné promítání

19 MO STP

19 Kalendář akcí

21 Hasiči hodnotili…

25 Klub seniorů

27 MO STP Rosice informuje

28 Šachový oddíl Sokol 
 Zastávka informuje

32 Lyžařský výcvikový kurz

34 Zápis do 1. tříd

Vážení čtenáři Zpravodaje,
i  když fotografie z  obálky ještě připomíná ledovou atmo-

sféru letošní zimy na Zastávce, další číslo ZZ k Vám přichází 
už v čase zcela jarním. Co Vás na stránkách Zpravodaje tedy 
čeká a nemine?!

Se začátkem kalendářního roku rubrika Obec informuje 
představuje čísla a tabulky týkající se rozpočtu obce, usnesení 
z jednání zastupitelstva obce, pokračující práce na kanalizač-
ním rozvodu a síti Zastávky. Zápis budoucích prvňáčků, nebo 
lyžařský výcvik sedmých tříd: nechybí zprávy ze základní ško-
ly. Co všechno stihli zastávečtí hasiči v  loňském roce se do-
čtete v rubrice Spolkové, sportovní a kulturní aktivity. Pokud 
patříte například k příznivcům královské hry, oceníte zprávy 
z šachových polí, úspěchy šachistů Sokol Zastávka. Pravidelné 
čtenáře ZZ rozhodně nepřekvapí pestrost aktivit a činorodost 
seniorského klubu nebo místní organizace Svazu tělesně po-
stižených, pobočky Rosice.

Vážení čtenáři Zpravodaje, setkáváme se často během řady 
akcí a  programů organizovaných obcí Zastávka. Jako prak-
tický bonus tedy přijměte i kalendář společenských, sportov-
ních a kulturních akcí připravovaných právě pro Vás – občany 
Zastávky.

Pěkné jaro i nad stránkami Zpravodaje přeje
redakce ZZ
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych využil vy-

dání jarního čísla Zastáveckého 
zpravodaje k tomu, abych Vám 
popřál hodně zdraví, štěstí, po-
hody, krásného počasí a dosta-
tek příjemných setkání v tomto 
krásném ročním období.

Raději bych ve svém příspěv-
ku věnoval pozornost akcím, 
které jsou pro Vás obcí a dobro-
volnými organizacemi Zastáv-
ky připraveny, nicméně jsem 
nucen Vás poprosit o  pomoc. 
Ta se týká budoucnosti školství 
nejenom v naší obci, ale i v celé 
České republice.

Nepochybuji o  tom, že sle-
dujete a hlavně na vlastní kůži 
zažíváte nekončící reformy naší 
vlády, včetně reforem minister-
stva školství. Pan ministr Do-
beš je nesporně člověkem s ne-
utuchajícím gejzírem nápadů, 
ale většina z  kapek gejzíru je 
po pár hodinách nahrazena ji-
nými myšlenkami. 

Tento způsob práce je asi 
politicky obratný, protože čas 
od času se v této záplavě nápa-
dů bohužel vždy objeví něco, 
co může školství významně 
poškodit, přičemž většina lidí 
už tomu nevěnuje dostatečnou 
pozornost.

Jedním z  takových materiá-
lů, jakoby mimochodem zda-
řile schváleným, je Strategie 
boje proti sociálnímu vylouče-
ní. Vláda jej schválila jednomy-
slně. V době nedostatku peněz 

na  všechno a  pro všechny tak 
budou vládou vyvolené osoby 
a  instituce vytvářet další kon-
cepce, metodické pokyny, vý-
roční zprávy, budeme měnit 
devítiletou školní docházku, 
rušit speciální školství, přispí-
vat na dopravu, stravování, po-
můcky, výlety určeným skupi-
nám obyvatel, …

Tato opatření jsou sice nepo-
chopitelná, nicméně necháva-
la ještě dětem a jejich rodičům 
možnost navštěvovat mateřské, 
základní a střední školy ve svém 
bydlišti nebo v  jeho blízkosti. 
Poměrně funkční systém, plat-
ný od  doby Marie Terezie, se 
samozřejmě profesionálním re-
formátorům nemohl líbit. Pro-
to muselo dojít i  na  reformu 
financování regionálního škol-
ství, jak se krásně a  vznešeně 
jmenuje dokument, který má 
za  cíl ušetřit peníze státu, aby 
bylo na  výše zmiňované me-
todické pokyny, ve  kterých se 
například radí učitelům, že by 
měli uplatňovat při vyučování 
„pohledy raněné laně“, jak píší 
odborníci. 

Problémem však je, že je ob-
tížné šetřit v  situaci, kdy stát 
dává do školství mnohem méně 
peněz, než je běžné v okolních 
státech. Nejlepší reformou se 
zdá rušit, ničit, likvidovat. Ma-
teřské a  základní školy jsou 
na  rušení navíc jako stvoře-
né, protože vlastní zrušení ne-
provede ministerstvo, které jen 

obcím nepošle na  školství pe-
níze. Obce budou muset dříve 
nebo později k rušení škol při-
stoupit samy.

Nedovolil bych si popisovat 
situaci takto dramaticky, kdy-
bych na  přímý a  obecný do-
taz náměstkovi ministra, jak 
by měla postupovat obec, kte-
rá zřizuje školu o  16 třídách 
od  prvního do  devátého roč-
níku, přičemž průměrný počet 
žáků třídy je devatenáct (tedy 
naše základní škola), dostal od-
pověď. Odpověď, „že v  tomto 
případě by se měla obec cho-
vat jako správný hospodář, 
zrušit školu, najít pro budo-
vu lepší využití nebo ji prodat 
a  věnovat pozornost lepší do-
pravní obslužnosti, aby se děti 
dobře mohly dopravit do okol-
ních škol“ mne, nevím jak Vás, 
vyděsila.

V únoru letošního roku jsem 
se spolu s dalšími třemi stovka-
mi starostů a  ředitelů škol zú-
častnil veřejného slyšení v  se-
nátu k  reformě financování 
mateřských, základních a střed-
ních škol. Bohužel se tohoto se-
tkání nezúčastnil ani pan mi-
nistr, ani jeho náměstek. Žádný 
z  nás se tak nedočkal odpově-
dí na otázky, které se týkají bu-
doucnosti škol v našich obcích. 
Proto byla účastníky tohoto se-
tkání vytvořena petice, jejímž 
cílem je přivést odpovědné pra-
covníky ministerstva školství, 
případně poslance a  senátory 
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k  jednacímu stolu. Dovoluji 
si Vás s  jejím obsahem sezná-
mit a požádat Vás o její podpis 
v případě, že petici shledáte jako 
smysluplnou. Petiční archy jsou 
k  dispozici na  obecním úřadě 
a v kanceláři základní školy.

Celonárodní výzva

Petice za záchranu českého 
regionálního školství

Ministr školství Josef Dobeš 
před časem představil svou vizi 
reformy regionálního školství, 
která ve  své podstatě povede 
k naprosté likvidaci regionálního 

školství jako takového. Návrh 
koncepce povede k  omezení, 
či zániku 50–70 % všech základ-
ních škol! To by se samozřejmě 
negativně odrazilo na  rozvoji 
vzdělanosti v budoucnu a mělo 
by to i  další negativní dopady 
na zdejší města a obce.

Vyjadřujeme proto naprostý 
nesouhlas s  návrhy obsažený-
mi v  tisku „Koncepční záměr 
reformy systému financování 
regionálního školství“. Návrh 
je třeba kompletně přepracovat 
tak, aby se zachovala dostup-
ná síť základních škol a  nebyl 
tak narušen rozvoj regionálního 
školství.

Vážení spoluobčané, 
omlouvám se za  to, že jsem 

„jarní slovo starosty“ využil 
proto, abych Vás seznámil s jed-
nou z vážných hrozeb, které se 
na nás řítí.

Pevně věřím, že se spolu po-
tkáme při některé z  řady akcí, 
které budou na  jaře pořádány, 
a budeme se moci věnovat pří-
jemnějším tématům.

Děkuji Vám za  pozornost, 
za  případnou pomoc a  přeji 
Vám krásné jarní dny.

Petr Pospíšil,
starosta obce

ZO schvaluje:
1. program zasedání ZO ze dne 28. 11. 2011
2. rozpočtové opatření č. 11/2011
3. uzavření nájemních smluv s žadateli na dobu 

určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, Stará 
osada 9

4. uzavření nájemní smlouvy se žadatelkou 
na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012, 
Stará osada 9

5. odpisový plán DDM Zastávka na  rok 2012 
(roční odpis 24 684,62 Kč, roční zaokrouhle-
ný odpis 24 672 Kč)

6. prodej pozemku p. č. 1003/5, zahrada o vý-
měře 159 m2

7. prodej pozemku p. č. 1003/21 a p. č. 1004/12, 
zahrady o výměře 134 m2

8. smlouvu o budoucí smlouvě kupní p. č. 123/8 
a  p.  č. 124/7 mezi Obcí Zastávka a  kupují-
cím (v případě splnění podmínek bude kupní 
cena 300 Kč/m2 a náklady prodeje)

9. prodej pozemku parcela p.  č. 529 o  výměře 
250 m2 a náklady prodeje

10. záměr prodeje p.  č. 180/1 a  p.  č. 180/5, 
Červený vrch

11. záměr směny části parcely p. č. 802/1 a p. č. 
368/2 za parcelu p. č. 802/5 (173 m2)

12. smlouvu o budoucí smlouvě kupní – plyná-
renské zařízení, Martinská osada

13. uzavření přílohy č.  2 ke  Smlouvě č.  10/08 
o odstraňování a separaci komunálního od-
padu v obci Zastávka pro rok 2012 mezi obcí 
Zastávka a společností KTS Ekologie s. r. o.

14. uzavření Smlouvy o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu Jihomoravského kraje na  výda-
je na  zabezpečení akceschopnosti jednotky 
SDH obce na  rok 2012 mezi obcí Zastávka 
a Jihomoravským krajem.

ZO neschvaluje:
1. uzavření nájemní smlouvy s žadatelkou v bytě 

Martinská osada 573
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2. záměr prodeje části parcely p. č. 103/1 o vý-
měře 267 m2.

ZO bere na vědomí:
1. záměr pronájmu p. č. 1069/1 (zahrada)
2. informaci o  činnosti výborů zastupitelstva 

a komisí starosty obce
3. návrh rozpočtu obce Zastávka na rok 2012
4. informace starosty a místostarosty obce o reali-

zaci akce Dostavba kanalizace v obci Zastávka
5. informaci o přípravě voleb do školské rady
6. informace o činnosti zřízených příspěvkových 

organizací (Základní škola a  Mateřská škola 
T. G. Masaryka Zastávka, Dům dětí a mláde-
že Zastávka)

7. návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan dso 
na rok 2012 a rozpočtový výhled do roku 2016

8. návrh rozpočtu SVaK Ivančice na  rok 2012 
a návrh kalkulace vodného a stočného na rok 
2012

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

ZO ukládá:
1. starostovi obce připravit volbu členů školské 

rady z řad Zastupitelstva obce Zastávka
2. školské komisi projednat na  svém zasedání 

Výroční zprávu DDM Zastávka za školní rok 
2010/2011 a předložit k  této zprávě zastupi-
telstvu obce své stanovisko.

ZO schvaluje:
1. program zasedání ZO konaného dne 14. 12. 

2011
2. dodatek č.  9 k  pojistné smlouvě číslo 

0009685316 – pojištění odpovědnosti za ško-
du vzniklou při výkonu veřejné moci v rám-
ci samostatné působnosti obce včetně vzniklé 
nemajetkové újmy

3. termíny jednání kontrolního výboru na 1. po-
loletí roku 2012

4. rozpočtové opatření č. 12/2011 
5. průběžné čerpání rezervního fondu Základní 

školy a  Mateřské školy T.  G.  Masaryka, 
Zastávka, okres Brno-venkov v roce 2012

6. rozpočet obce Zastávka na rok 2012 
7. výši poplatků v roce 2012 následovně:

a) Poplatky za  svoz komunálního 
odpadu – 500 Kč/obyvatel/rok
b) Poplatek za  psa  – 300  Kč/pes/rok  + 
100 Kč/rok za každého dalšího psa

8. Ostatní poplatky:
a) umístění zařízení k  poskytování služeb 
10 Kč/m2/den
b) umístění zařízení k  poskytování prodeje 
20 Kč/m2/den
c) za  umístění skládky materiálu 5  Kč/m2/
den
d) v  případě stavby na  základě stavebního 
povolení 50 Kč/měsíc
e) za  umístění výherního hracího přístroje 
5 000 Kč/čtvrtletí (místní poplatek)
f) poplatek z  ubytovací kapacity 5  Kč/ubyt. 
osoba/den
g) úhrada za  využívání kabelové televize 
120 Kč/měsíc
h) nájemné za zahrádky činí 5 Kč/m2

9. termíny jednání Zastupitelstva obce Zastávka 
v  prvním pololetí 2012: středa 25. 1. 2012 
v 17.00 hodin, středa 29. 2. 2012 v 17.00 ho-
din, středa 28. 3. 2012 v 17.00 hodin, středa 

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 14. 12. 2011
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25. 4. 2012 v 17.00 hodin, středa 30. 5. 2012 
v  17.00 hodin, středa 27. 6. 2012 v  17.00 
hodin

10. smlouvu o  bezúplatném převodu majetku 
Škoda Felicie LXI, SPZ BOM 53-65, č.TP AP 
235539 do majetku obce Zastávka

11. odpisový plán Základní školy a  Mateřské 
školy T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-
venkov na rok 2012

12. jmenování členů z řad zastupitelů do školské 
rady

13. způsob oceňování majetku, který je určený 
k prodeji – účetní jednotka přecení majetek 
reálnou hodnotou. Účetní jednotka prove-
de kvalifikovaný odhad tržní ceny takového 
majetku. Zastupitelstvo obce pak následně 
schválí jeho reálnou hodnotu

14. Smlouvu o  zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu uzavřenou mezi obcí 
Zastávka a E.ON Distribuce, a.  s. (pozemky 
p. č.31/2, 123/1, PK 208/2)

15. Smlouvu o  sdružených službách dodávky 
elektřiny pro produkty řady Small business 
mezi obcí Zastávka a E.ON Energie, a. s.

16. Smlouvu o  sdružených službách dodáv-
ky zemního plynu pro maloodběratele mezi 
obcí Zastávka a E.ON Energie, a. s.

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

a komisí starosty obce

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

3. Výroční zprávu o činnosti Domu dětí a mlá-
deže, Zastávka, okres Brno-venkov za školní 
rok 2010/2011

4. informace o  činnosti zřízených příspěvko-
vých organizací (Základní škola a  Mateřská 
škola T. G. Masaryka Zastávka, Dům dětí 
a mládeže Zastávka)

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

6. záměr převodu (prodej, darování, …) budovy 
bez č. p./č. e., jiná stavba na parcele č. 535

7. záměr převodu (prodej, darování, …) bu-
dovy bez č.  p./č.  e., jiná stavba na  parcele 
č. 1253/3.

ZO ukládá:
1. starostovi obce zveřejnit výši poplatků pro 

rok 2012 způsobem v místě obvyklém
2. starostovi obce zveřejnit termíny jednání 

Zastupitelstva obce Zastávka na  1. pololetí 
2012 způsobem v místě obvyklém

3. starostovi obce jednat s městem Velká Bíteš 
o problematice hrazení neinvestičních nákla-
dů za žáka.

ZO schvaluje:
1. program zasedání ZO konaného dne 25. 1. 

2012
2. plán kontrolní činnosti výboru na I. pololetí 

roku 2012

3. výši vkladu obce Zastávka do  Regionální 
úzkorozchodné železnice o.p.s. ve  výši 
60 000 Kč na rok 2012

4. rozpočtové opatření č. 1/2012 obce 
Zastávka
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5. nájemní smlouvu mezi Základní školou 
a Mateřskou školou T. G. Masaryka Zastávka 
a  firmou AB Net s.r.o. o  umístění zařízení 
na poskytování internetu na budově školy

6. uzavření nájemní smlouvy na  část p.  č. 
1069/1

7. prodej pozemku p. č. 180/5, zahrada, o vý-
měře 128 m2 a p. č. 180/9, zahrada o výměře 
127 m2

8. prominutí nájemného za  pronájem 
Dělnického domu a  prominutí místního 
poplatku ze vstupného u  příležitosti koná-
ní společenských akcí (ples) pro organi-
zace SDH Zastávka, Zahrádkáři Zastávka, 
Gymnazijní společnost o. s., Občanské sdru-
žení mažoretky Anife Rosice

9. smlouvu o  poskytování služeb technické 
podpory k aplikaci map SQUARE a zajištění 
služeb mapového portálu mezi obcí Zastávka 
a DAMA systém, s. r. o. Dolní Kounice (cena 
služby paušální technické podpory a provoz 
mapového portálu činí 1 000 Kč měsíčně bez 
DPH)

10. nevýhradní licenční smlouvu o  užití 
Základní báze geografických dat, databá-
ze geografických jmen a  databáze Data200 
mezi Českou republikou  – Zeměměřičský 
úřad a obcí Zastávka

11. uzavření Smlouvy o dílo mezi objednatelem 
obcí Zastávka a zhotovitelem Artory, s. r. o. 
na zpracování projektové žádosti, organiza-
ci výběrového řízení a projektového mana-
gementu akce „Komunikační zóna u Centra 
celoživotního vzdělávání“ (cena je 1 % z cel-
kové částky projektu po zaevidování žádosti, 
1 % z celkové částky po kladném vyjádření 
dotace ze strany MMR a 1 % po odevzdání 
příloh finančního vyúčtování)

12. ceník pro rok 2012
13. záměr firmy UNIVERS s r. o. realizovat vý-

stavbu podporovaných bytů a  jejich provo-
zování v lokalitě zahrady pod základní ško-
lou na ulici Lipová v obci Zastávka

14. uzavření kupní smlouvy mezi obcí Zastávka 
a firmou IVACAR Ivančice spol. s r.o., na za-
jištění opravy požárního automobilu CAS 
25 K T 815 za cenu 577 728 Kč.

ZO neschvaluje:
1. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí 

Zastávka a žadatelkou na byt v č. p. 9
2. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí 

Zastávka a žadatelkou na byt v č. p. 9.

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

a komisí starosty obce
2. informace starosty a  místostarosty obce 

o realizaci akce Dostavba kanalizace v obci 
Zastávka

3. složení školské rady Základní školy 
a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, 
okres Brno-venkov

4. informaci o činnosti příspěvkových organi-
zací obce, stejně jako obecní knihovny obce 
Zastávka

5. informaci o  činnosti Mikroregionu Kahan 
dso, Regionální úzkorozchodné železni-
ce o. p. s., KTS Ekologie s. r. o. a Svazku vo-
dovodů a kanalizací Ivančice

6. bere na vědomí Licenční smlouvu mezi obcí 
Zastávka a GEODIS BRNO, spol. s r. o. na po-
skytnutí licence k výkonu práva užít ortofo-
tomapy správního území obce Zastávka v je-
jich správních hranicích (k. ú. Zastávka).

ZO ukládá:
1. vedení obce objednat vyhotovení geometric-

kého plánu na rozdělení parcely č. 1002/4
2. vedení obce jednat s  firmou LEIS ohledně 

dořešení majetkových vztahů
3. vedení obce jednat s  Úřadem práce o  uza-

vření Smlouvy o organizaci a výkonu veřej-
né služby.
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ROZPOČET OBCE ZASTÁVKA 
PRO ROK 2012 – PŘÍJMY (V TISÍCÍCH KČ)

DANĚ A POPLATKY

Daň z příjmu fyzických osob – záv. činnost 3 500,0

DPFO ze samostatně výdělečné činnosti 500,0

DPFO z kapitálových výnosů 300,0

Daň z příjmu právnických osob 4 000,0

Daň z příjmu právnických osob za obec 1 200,0

Daň z přidané hodnoty 8 000,0

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 230,0

Poplatek ze psů 100,0

Poplatek za užívání veřejných prostranství 10,0

Poplatek ze vstupného 1,0

Poplatek z ubytovací kapacity 50,0

Poplatek za provozování výherních hracích automatů 210,0

Odvod výtěžků z provozování loterií 200,0

Správní poplatky 150,0

Daň z nemovitostí 1 500,0

Celkem 20 951,0

PODNIKÁNÍ A RESTRUKTURALIZACE V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2,0

Příjmy z pronájmu pozemků 100,0

Příjmy z prodeje pozemků 10,0

Celkem 112,0

ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

Příjmy z poskytovaných služeb 20,0

Celkem 20,0

ROZHLAS A TELEVIZE

Příjmy z poskytovaných služeb 900,0

Přijaté neinvestiční dary 20,0

Celkem 920,0

Návrh rozpočtu byl projednán na Zastupitelstvu obce Zastávka dne 14. 12. 2011
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ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

Příjmy z poskytovaných služeb 50,0

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 10,0

Celkem 60,0

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

Příjmy z poskytovaných služeb 150,0

Celkem 150,0

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 350,0

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 10,0

Celkem 360,0

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 20,0

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10,0

Příjmy z pronájmu pozemků 10,0

Příjmy z prodeje pozemků 300,0

Celkem 340,0

VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 250,0

Celkem 250,0

VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODNĚNÍ OSTATNÍCH ODPADŮ

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5,0

Celkem 5,0

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

Příjmy z poskytovaných služeb 200,0

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10,0

Celkem 210,0

OBECNÉ PŘÍJMY Z FINANČNÍCH OPERACÍ

Příjmy z úroků 20,0

Celkem 20,0

OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Ostatní příjmy z financování – vypořádání předchozích let 20,0

Celkem 20,0

PŘÍJMY CELKEM 23 418,0
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Ozdravování hospodářských zvířat 30,0
Silnice 2 960,0
Záležitosti pozemních komunikací 1 100,0
Provoz veřejné silniční dopravy 190,7
Provoz veřejné železniční dopravy 7,0
Pitná voda 98,8
Odvádění a čištění odpadních vod 4 118,9
Ostatní záležitosti spojů 100,0
Předškolní zařízení 1 020,0
Základní školy 2 140,0
Školní stravování 300,0
Školní družiny a kluby 260,0
ZUŠ 30,0
Činnosti knihovnické 571,5
Pohřebnictví 1,0
Rozhlas a televize 632,0
Záležitosti sdělovacích prostředků 225,0
Zájmová činnost v kultuře 797,0
Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 455,0
Sportovní zařízení v majetku obce 883,0
Tělovýchovná činnost j. n. 500,0
Využití volného času dětí a mládeže 630,0
Bytové hospodářství 50,0
Nebytové hospodářství 10,0
Veřejné osvětlení 800,0
Komunální služby a územní rozvoj 3 435,0
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30,0
Sběr a svoz KO 1 600,0
Sběr a svoz ostatních odpadů 805,0
Péče o vzhled obce 60,0
Domovy 40,0

ROZPOČET OBCE ZASTÁVKA 
PRO ROK 2012 – VÝDAJE (V TISÍCÍCH KČ)
Návrh rozpočtu byl projednán na Zastupitelstvu obce Zastávka dne 14. 12. 2011
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Požární ochrana – dobrovolná část 1 166,0
Zastupitelstva obcí 1 477,0
Činnost místní správy 3 724,0
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 135,0
Pojištění funkčně nespecifikované 130,0
Finanční operace j. n. 1 500,0
Ostatní činnosti j. n. 251,0

VÝDAJE CELKEM 32 253,9

Zastupitelstvo obce Za-
stávka schválilo rozpočet 
na  rok 2012 se schodkem 
ve  výši 8  835,9  tisíc  Kč. 
Uhrazené splátky dlouho-
dobých přijatých půjče-
ných prostředků, které bu-
dou hrazeny v  roce 2012, 
činí 490 tisíc Kč.

Uhrazené splátky dlouhodo-
bých přijatých půjčených pro-
středků a  schodek rozpočtu 
na  rok 2012 budou vyrovnány 
z  položky Změna stavu krát-
kodobých prostředků na  ban-
kovních účtech, přiznanými 
příspěvky z  dotačních progra-
mů (EU, JMK, …), souhrnným 

finančním vztahem ze státní-
ho rozpočtu (SR), příspěvky 
od obcí a bankovním úvěrem.

V Zastávce 14. 12. 2011
Petr Pospíšil, 
starosta obce

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

NÁVRH FINANCOVÁNÍ 2012

Použití příspěvku k částečné úhradě 
nákladů obce vynaložených v souvislosti 
s azylovým zařízením v roce 2011
Poskytovatelem příspěvku je Správa uprchlických zařízení 
Ministerstva vnitra České republiky.

PŘÍJMY
IV. čtvrtletí roku 2010 ...................19 576 Kč
I. čtvrtletí roku 2011 ......................24 296 Kč
II. čtvrtletí roku 2011 ....................22 576 Kč
III. čtvrtletí roku 2011 ...................18 832 Kč
CELKEM ....................................85 280 Kč

VÝDAJE
Veřejné osvětlení –  
oprava .....................................................30 374 Kč
Odvoz a likvidace ostatního 
odpadu – služby ....................................54 906 Kč
CELKEM .......................................... 85 280 Kč
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Jak si jistě všichni pamatujete, 
před dvěma roky, díky finanč-
ní krizi, vedení obce přistou-
pilo k  úsporným opatřením, 
mezi které patřilo mimo jiné 
také omezení provozu veřejné-
ho osvětlení. Uvedené omezení 
provozu spočívalo ve  vypínání 
veřejného osvětlení v  ulicích, 
kde byl v  době od  půlnoci 
do čtvrté hodiny ranní předpo-
kládán minimální pohyb. Jed-
nalo se tedy o  prostor mimo 
hlavní silnice, které protínají 
naši obec, přestupní terminál 
IDS a lesopark.

Díky tomuto opatření jsme 
předpokládali úsporu za  elek-
trickou energii ve  statisících 
korun, což se také po  prvním 
roce potvrdilo. Ušetřená částka 
činila přes 300  000  Kč. Po  ce-
lou dobu tohoto opatření jsme 
bedlivě sledovali bezpečnostní 
situaci v  obci, o  které nás pra-
videlně informuje Policie  ČR 
a  jelikož k  žádnému navýšení 
trestné činnosti nedocházelo, 
zdálo se, že je vše v  pořádku. 
Nicméně, i  přes to vše nějaká 
trestná činnost v naší obci byla 
vždy, je a bude. Je to smutné, ale 

je to tak. Bohužel všichni z nás 
neodcházejí z restauračních za-
řízení bez toho, aby po  cestě 
nerozkopali odpadkové koše, 
nebo nepustili kontejner na se-
parovaný odpad z  ulice Lípo-
vá až na ulici 1. máje. Občas se 
najde někdo, kdo má potřebu 
ukrást kryt z kontejneru na po-
syp, demontovat někde oplo-
cení, svody z  objektu základní 
školy nebo nějakého rodinného 
domu, případně vykrást auto.

Všechny tyto nešvary dnešní 
doby však počtem nevybočily 
z počtů událostí z let před zave-
dením omezení provozu veřej-
ného osvětlení. Nedošlo k žád-
nému navýšení počtu krádeží, 
vandalismu nebo jiné trestné 
činnosti. Řada jich byla dokon-
ce spáchána v  lokalitách, kde 
veřejné osvětlení svítilo celou 
noc. Nicméně se začaly obje-
vovat stížnosti, že za vše může 
to, že se v noci nesvítí a zlodě-
ji tak mají lepší možnost krást. 
Vedení obce si uvědomuje, že je 
tady proto, aby chránilo maje-
tek a zájmy občanů. Proto také 
dodrželo to, co na  začátku slí-
bilo. Pokud budou mít občané 

pocit, že se trestná činnost zvý-
šila a bude v obci panovat pocit, 
že se zde daří nekalým živlům 
díky nesvícení, vrátíme se k ce-
lonočnímu svícení. Tak jsme 
také učinili a již třetí měsíc sví-
tíme. A výsledek? Bohužel žád-
ná sláva.

Krádeže neustávají, dokonce 
se kradou i  kabely pod prou-
dem, stále se vykrádají auta, 
ztrácejí se kanalizační poklo-
py, stavební materiál, svody 
rýn a  mnoho dalšího. A  jak je 
to možné? Vždyť už svítíme 
celou noc. Podle mě je příčina 
úplně někde jinde. Začali jsme 
být lhostejní ke  svému okolí. 
V  mnoha případech se stává, 
že dojde k  nějaké krádeži a  až 
třeba za  dva dny někdo přijde 
na obecní úřad říci, že to viděl. 
V souvislosti s podáním infor-
mace kdo to byl, však neopo-
mene také říci, že žádné svědec-
tví nebo oznámení na  Policii 
ČR dávat nebude. On to přišel 
říci jen nám, abychom věděli 
a postarali se. Ale on sám s tím 
nechce mít nic společného. Pře-
ce není udavač!

Měsíc se nám ztrácely kry-
ty z  kontejnerů na  posypový 
materiál, které jsou rozmístě-
ny po obci. Dnes už také viní-
ka známe. Našli se občané, kteří 
pachatele viděli, jak si kryt od-
náší. Bohužel, tuto informaci 
nám přišli říci až týden po udá-
losti. Takže jakékoli dokazování 
a vyšetřování bylo pasé. Je však 
otázkou, kam toto jednání, tedy 
krádeže a  vandalismus budou 
zacházet a kde vlastně skončí.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
SVÍTÍ CELOU NOC, PROČ?
Nedokáži odhadnout, kolik občanů naší obce si všimlo toho, že 
od ledna 2012 došlo k obnovení provozu veřejného osvětlení 
ve všech lokalitách naší obce, a to bez jakéhokoli omezení, jelikož 
předpokládám, že většina z nás v době po půlnoci již dávno spí. 
Podle mého názoru se jedná o důležitou informaci, a proto bych 
se s Vámi rád, vážení spoluobčané, podělil o skutečnosti, jak 
a proč to vše bylo a proč je to vše zase jinak.
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Přiznejme si, že provoz ve-
řejného osvětlení tento pro-
blém sám nevyřeší a  v  žád-
ném případě neukončí. Vyřeší 
jej jedině to, že se začneme 
všichni dívat kolem sebe a za-
čneme bránit svoji obec. Ne-
bojme se povolat Policii  ČR, 
když si všimneme toho, že ně-
jaký lump ničí zařízení na ve-
řejném prostranství nebo kra-
de sousedovi svody z  jeho 

domku. Když si všimneme 
divného pohybu kolem aut 
na  parkovišti, nebo dokonce 
již vykrádání některého z  vo-
zidel. Není pravdou, že když to 
není moje, tak se mě to netý-
ká. Jednou je to souseda, příš-
tě to může být přece moje. Pak 
budu sám vděčný za  to, že to 
právě soused oznámil v době, 
kdy já jsem nebyl doma, ane-
bo jsem spal.

Začněme se zloději a vanda-
ly bojovat a  ukazovat jim, že 
v naší obci nemají šanci. Že my 
si svůj majetek budeme bránit 
a jen tak jim ho nedáme. Tohle 
je totiž jediná cesta, jak udržet 
v obci pořádek, vyhnat zloděje 
a nebát se, že ráno najdeme vy-
kradený dům, garáž nebo auto 
před domem. 

Zdeněk Milan, 
místostarosta

V  následujících dnech bude 
dokončena stoka  C (od  hlavní 
silnice nad obecní úřad). Jak-
mile bude tato kanalizační sto-
ka ukončena, bude probíhat 
napojování kanalizačních pří-
pojek přilehlých nemovitostí. 
Z  velkých výkopových prací, 
které byly realizovány v  sou-
vislosti s  dostavbou kanaliza-
ce, by mělo jít o  poslední. Bo-
hužel se však ještě bagrů v naší 
obci nezbavíme. Ještě chybí 
úprava kanalizace před Hor-
nickým domem a pokládka no-
vého vodovodního řadu před 

prodejnami na  ulici 1.  máje. 
Tedy v místech největšího pro-
vozu v naší obci. Tudíž můžeme 
předpokládat, že nás čeká ob-
čas komplikovaný průjezd obcí 
a s ním spojené kolony. Vzhle-
dem k  tomu, že by vodovodní 
řad měl být ukládán do  okraje 
vozovky a  v  některých částech 
do chodníku, profil silnice snad 
nebude tak razantně zúžen, aby 
dlouhodobě komplikoval do-
pravu. Pokud ano, snad půjde 
o krátkodobou záležitost.

Další práce, které nás čeka-
jí, jsou již převážně charakteru 

DOSTAVBA KANALIZACE – 
CO BUDE DÁL?

Zima nám pomaličku odchází a s ní zmizela i ta troška sněhu, co napadla. Naštěstí také odešlo 
mrazivé počasí s teplotami -16 °C. Namísto toho se nám do naší obce opět vrátily bagry 
a stavební dělníci pokračují v jedné z největších investičních akcí, která se za posledních 
deset roků u nás v obci realizuje. Není řeč o ničem jiném než o dostavbě kanalizace. Protože je 
v letošním roce plánováno dokončení této stavby, jež by měla být v srpnu završena kolaudací, 
bude to snad jedna z posledních informací, co nás v souvislosti s ní čeká.
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oprav. V  průběhu jara, léta 
a  v  některých částech obce asi 
i podzimu, by mělo dojít k opra-
vám chodníků a silnic, které byly 
zničeny výstavbou kanalizace. 
Někde dojde k  opravám, jin-
de bude realizována kompletní 
úprava povrchu. Předpokládá-
me, že v  souvislosti s provádě-
nými opravami bude také vy-
budován nový chodník na ulici 
Cukrovarská, nový vstupní 
portál do  samoobsluhy Enapo, 
který umožní vjezd do prodej-
ny maminkám s kočárkem tak, 
jak si to přály. Někde vzniknou 
nová parkovací místa a na tyto 
úpravy snad navážeme i  nově 
vzniklými přechody pro chod-
ce. Jak vše dopadne, ale zále-
ží na  mnoha aspektech, které 

nejsou v kompetenci pouze na-
šeho obecního úřadu. Vše zále-
ží na přístupu, nebo spíše názo-
ru jiných orgánů, jakými jsou 
stavební úřad, Policie ČR, maji-
telé dotčených pozemků, správ-
ci sítí a podobně.

Proto nám, milí spoluobča-
né, držte palce, ať se nám po-
daří vybojovat zase nějaký ten 
kousek pěkné Zastávky.

Zdeněk Milan, 
místostarosta

inzerce
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Vážení spoluobčané,
i  v  roce 2012 bude obec 

Zastávka podporovat sepa-
raci odpadů svozem vytřídě-
ných plastových lahví přímo 
z domácností. 

Jen pro připomenutí uvá-
dím, že plastové láhve musí 
být čisté, sešlápnuté a  ulože-
né do  igelitových pytlů, kte-
ré budou nepoškozené, řádně 
zavázané a  uložené u  nádob 
na komunální odpad. V přípa-
dě zájmu si může občan naší 
obce pět kusů igelitových pytlů 
na  jednu domácnost vyzved-
nout přímo na obecním úřadě 
Zastávka, u paní Pezlarové.

V letošním roce jsou stanove-
ny i termíny pro svoz trávy, bi-
ologického odpadu a ostatních 

odpadů. Tato služba je prová-
děna především pro občany, 
pro které je doprava odpadu 
do  sběrného střediska na  uli-
ci Havířská komplikací. Tuto 
službu je však nutné si sjednat 

telefonicky na tel.: 721 553 776 
nebo osobně na obecním úřa-
dě u místostarosty obce.

Svoz plastů je naopak pro-
váděn automaticky, bez 
objednání. 

SVOZ PLASTŮ A OSTATNÍCH 
ODPADŮ V ROCE 2012

Termíny pro svoz
plastových lahví:

březen .....................................................2., 16., 30.
duben ..........................................................13., 27.
květen ..........................................................11., 25.
červen ............................................................ 8., 22.
červenec ........................................................ 6., 20.
srpen .......................................................3., 17., 31.
září ...............................................................14., 28.
říjen .............................................................12., 26.
listopad .......................................................... 9., 23.
prosinec ......................................................... 7., 21.

Termíny pro svoz trávy, biologického odpadu 
a ostatních odpadů (pouze na objednání):

březen ...............................................................9., 23.
duben ...............................................................6., 20.
květen ...............................................................4., 18.
červen ....................................................... 1., 15., 29.
červenec ........................................................ 13., 27.
srpen .............................................................. 10., 24.
září ....................................................................7., 21.
říjen ..................................................................5., 19.
listopad ..................................................... 2., 16., 30.
prosinec ......................................................... 14., 28.

Všechny termíny jsou pátek.
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Zajímavosti o knihovně, 
knihách a čtenářích

K  31. 12. 2011 bylo v  naší 
knihovně zaregistrováno rov-
ných 400 čtenářů. Z  toho 
do  15  let máme 171 čtenářů, 
284 čtenářů je místních, 116 
přespolních  – z  blízkých či 
vzdálenějších obcí.

Nejstarší čtenář se narodil 
v  roce 1925, nejmladší v  roce 
2006. Do  knihovny chodí 91 
mužů a  chlapců a  309 žen 
a  dívek. Knihovna vám nabí-
zí 13 997 knih, což je 259 me-
trů knih postavených v policích 
vedle sebe. Nejstarší kniha byla 
vydána v roce 1897.

Nejčtenější knihy v roce 
2011 – mládež:
1) O mašince Tomášovi
2) Meyer: Rozbřesk
3) Mácha: Máj

Nejčtenější autoři v oddělení 
pro dospělé:
1) Táňa Keleová-Vasilková
2) Jeffery Deaver
3) Simona Monyová
4) Vlastimil Vondruška

Celkem 303 knih má v názvu 
slovo „pohádka“ (v  různých 
tvarech), 167 románů je z lékař-
ského prostředí, máme 74 ro-
mánů pro dospělé v angličtině, 
99 leporel (z toho 23 se zvuky) 
a  také 8 snářů a  56 detektivek 
Agathy Christie.

Jarmila Zahradníková, 
knihovnice

OBECNÍ KNIHOVNA – 
VÝSLEDKY ČINNOSTI 
ZA ROK 2011

Stav knihovního fondu – celkem svazků ................. 13 997
• z toho naučná .................................................................4 171
• beletrie ............................................................................9 826 

Přírůstky .................................................................... 1 384
Odpisy ...........................................................................870

Odebíraná periodika ......................................................52

Registrovaní čtenáři .....................................................400
• z toho do 15 let ................................................................. 171

Návštěvníci v knihovně ............................................. 6 659

Výpůjčky celkem ...................................................... 27 156
• z toho výpůjčky periodik ..............................................5 693 

Požadavky na meziknihovní výpůjční službu ................60
• z toho kladně vyřízené ....................................................... 59

Kulturní a vzdělávací akce ..............................................30
Počet návštěvníků akcí .................................................606

Návštěvníci využívající internet v knihovně ................506
Návštěvníci on-line služeb ......................................... 1 272
Počet návštěv webové stránky knihovny ................... 5 812

Od zpřístupnění on-line katalogu knihovny v listopadu 
2005 do 31. prosince 2011 bylo zaznamenáno 
115 692 vyhledávání.
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• Právní poradenství z  ob-
lasti spotřebitelského práva 
(reklamace, nedodání zboží 
v  termínu, poškození oděvu 
v  čistírně, předváděcí akce, 
ubytování v  hotelu nižší ka-
tegorie, vysoké vyúčtování 
za  energie, podmínky pojist-
ných, úvěrových a  leasingo-
vých smluv a jiné) na telefonní 

lince. Poradenství je zdarma, 
platí se pouze cena běžného 
hovoru. 

Telefonní linka: 299 149 009
Provozní doba: Po–Pá od 9 
do 17 hod.

• Publikace, např. tiště-
ná informační brožura 

o  marketingových prakti-
kách prodejců na  předvádě-
cích akcích určená převážně 
seniorům.

• Databázi nebezpečných vý-
robků volně zpřístupně-
nou na  webových stránkách 
www.nebezpecnevyrobky.cz 
s možností si zvolit pravidel-
né zasílání nových informací 
k vybrané kategorii výrobků.

• Vzory, vybrané vzory práv-
ních listin a podání vypraco-
vané pro konkrétní účel (vol-
ně ke  stažení na  webových 
stránkách www.dtest.cz).

INFORMACE PRO OBČANY – 
SPOTŘEBITELSKÁ PORADNA
Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům nabízí 
v rámci poradny bezplatně:

V 
KR

ÁT
KO

ST
I

V závěru minulého roku byl 
dokončen hodinový videozá-
znam, který zachycuje histo-
rii těžby uhlí na  Oslavansku, 
a  to od  prvopočátků těžby až 
do  ukončení a  likvidaci ná-
sledků dobývání uhlí.

Divák je seznámen se všemi 
místy na Oslavansku, kde těžba 
uhlí probíhala, dále s  význam-
ným těžařským rodem Mül-
lerů a  téměř se všemi důlními 
díly od Zaklášteří přes Verpach, 

Havírnu, jižní část Zbýšova, 
Padochov až s  nejjižnější částí 
revíru na Dolině a v Nové Vsi. 

Jsou zde zachyceny také nej-
větší důlní neštěstí na  dole 
Františka a Kukla. Dále záběry 
z  důlního prostředí, budování 
oslavanské elektrárny a železni-
ce Oslavany–Kounice.

Závěr videozáznamu sezna-
muje se způsobem zasypávání 
jámového stvolu dolu Kukla-
Václav Nosek a s čistírnou důl-
ních vod.

Vážení občané, Vlastivěd-
ný spolek vás tímto zve na ve-
řejné promítání DVD „Po sto-
pách historie dolování uhlí 
na Oslavansku“, které se usku-
teční ve středu 25. dubna 2012 
v  18.00 hodin v  oslavanském 
kině. Případní zájemci budou 
mít možnost si DVD přímo za-
koupit za cenu 150 Kč.

Za Vlastivědný spolek 
Rosicko-Oslavanska 

Jarmila Plchová

POZVÁNÍ NA VEŘEJNÉ PROMÍTÁNÍ
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Aprílový běh lesoparkem
Termín: 31. 3. 2012, od 9.30 do 12.00 hodin, pořadatel: DDM, místo: lesopark

Cyklistický závod Brno–Velká Bíteš–Brno
Termín: 31. 3. 2012, pořadatel: TJ Favorit Brno, místo: komunikace Zastávka–Zbraslav

Turnaje přípravek
Termíny: 14. 4. 2012, 21. 4. 2012, 8. 5. 2012, 19. 5. 2012, 26. 5. 2012, pořadatel: TJ Čechie Zastávka, 
místo: areál Čechie

Připravujeme na  první po-
loletí roku 2012:
• 23. března – výroční schůze 

organizace
• 15. dubna – zájezd na  pře-

hlídku dechovek
• 23. dubna – jarní poseze-

ní s  trampskou skupinou 
Olymp

• 27. května – rekondiční zá-
jezd do  termálních koupelí 
v Maďarsku

• 16. června – poznávací zájezd 
do Lidic u příležitosti památ-
ky na vypálení

Našim členům a  občanům 
dále nabízíme k  bezplatnému 
zapůjčení ruční invalidní vozík, 
chodítko, infralampy a další re-
habilitační pomůcky.

Podrobné informace k  jed-
notlivým akcím budou uveřej-
něny ve  vývěsní skříňce orga-
nizace. Přihlášky k  zájezdům 
již nyní přijímá a  podrobné 
informace podá paní Jaromíra 
Bobulová, Rosice, Husova čtvrť 
1085, telefon 546 410 482, mo-
bil 774 992 926.

Zájezd na dechovky do Zbra-
slavy zařizují paní Jiřina Sucho-
melová, Kopečky 187, Zastáv-
ka, telefon 546  429  537 a  paní 
Sáblíková, Jandová (Rosice) 
a Fraňková (Tetčice).

K  zapůjčení rehabilitačních 
pomůcek podá informace a za-
půjčení vyřídí paní Marta Ra-
dová, Rosice, Husova čtvrť 
1089, telefon 546 412 443.

Božena Poláková, 
jednatelka MO STP

Poděkování
Vážení občané, děkujeme vám za pomoc a podporu v roce 2011. Do nového roku 2012 
Vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě.

Místní organizace Svazu tělesně postižených v Rosicích

AKCE PŘIPRAVOVANÉ MO STP

KALENDÁŘ AKCÍ
Stručný výčet akcí pořádaných v Zastávce do letních prázdnin letošního roku…
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Žákovský koncert
Termín: 19. 4. 2012, pořadatel: ZUŠ, místo: sál ZUŠ Zastávka

Čarodějný rej
Termín: 27. 4. 2012, pořadatel: DDM Zastávka, místo: zahrada DDM Zastávka

Oslavy Svátku práce
Termín: 1. 5. 2012, pořadatel: MO KSČM, místo: areál Čechie Zastávka

Výročí osvobození od nacismu
Termín: 8. května 2012 od 18.00 hod., pořadatel: obec Zastávka, místo: památník v centru obce

Akademie školy ke Dni matek
Termín: 12. 5. 2012, pořadatel: ZŠ a MŠ TGM Zastávka, místo: Dělnický dům

SUNNY DANCE (5. ročník taneční soutěže pro mládež)
Termín: 19. 5. 2012, pořadatel: DDM Zastávka, místo: Gymnázium Zastávka

Muzejní noc v Mikroregionu Kahan, včetně jízdy parního vlaku
Termín: 19. 5. 2012 od 15.30 do 24.00 hodin, pořadatel: Mikroregion Kahan, obec Zastávka, 
místo: Dělnický dům – sál, Muzeum průmyslových železnic Zbýšov – noční jízdy, Zámek Rosice – 
protiatomový kryt, Ostrovačice – expozice Pohádky máje

S motoráčkem za permoníky
Termíny: 19. 5. 2012, 16. 6. 2012, 14. 7. 2012, 28. 7. 2012, 11. 8. 2012, 25. 8. 2012, pořadatel: České 
dráhy, obec Zastávka, místo: nádraží ČD, areál MPŽ, zámek Oslavany

Oslavy Dne dětí
Termín: 26. 5. 2012, pořadatel: DDM, Hasiči, obec Zastávka, HRC, místo: areál Čechie Zastávka

Soutěž v požárním sportu o pohár starosty obce
Termín: 2. 6. 2012, pořadatel: Hasiči Zastávka, Moravská hasičská jednota, místo: areál Čechie 
Zastávka, poznámky: soutěže, vystoupení

Žákovský koncert ZUŠ
Termín: 7. 6. 2012, pořadatel: ZUŠ, místo: Dělnický dům

Bramboriáda
Termín: 9. 6. 2012, pořadatel: DDM Zastávka, místo: areál Čechie Zastávka

Turnaj starších žáků v kopané
Termín: 16. 6. 2012, pořadatel: Čechie Zastávka, místo: areál Čechie Zastávka

Zastávecká pouť s předpouťovou zábavou
Termín: 23. a 24. 6. 2012, pořadatel: Čechie Zastávka, místo: areál Čechie Zastávka

Předpokládané termíny letního kina
Termíny: 26. 5. 2012, 16. 6. 2012, pořadatel: obec Zastávka, místo: areál Čechie Zastávka
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V  prvé řadě bych si dovolil 
pár statistických čísel. V  sou-
časné době naše organizace 
čítá celkem 51  řádných členů 
a  tři kolektivy mladých hasi-
čů s počtem 26 dětí. Zásahová 
jednotka má celkem 18  členů. 
Rok 2011 jsme zahájili uspo-
řádáním tradičního hasičského 
plesu, který se konal 21.  ledna 
2011 v  prostorách Dělnické-
ho domu a  těšil se velké účas-
ti. O  pestrý průběh večera se 
postarali svými vystoupeními 
mažoretky Anife z Rosic a žáci 
taneční školy Mighty Shake Za-
stávka. Vyvrcholením celého 
večera bylo losování tomboly, 
za  kterou vděčíme především 
sponzorům, kteří do ní přispěli 
hodnotnými dary.

Následující období pak patři-
lo brigádám při kácení suchých 
stromů v  lesoparku a  v  zahra-
dách našich spoluobčanů, kte-
ří nás požádali o  pomoc při 
odstraňování ovocných stro-
mů a sami na tuto práci nesta-
čili. Zima toho venku moc dě-
lat neumožňuje, a proto jsme se 
spíše věnovali opravám a údrž-
bě techniky, školení a  výcviku 
zásahové jednotky, péči o  naši 
mládež.

Začátek roku je nejvhod-
nějším obdobím pro přípra-
vu letního tábora, kdy je po-
slední možnost zamluvit si 
nějaké vhodné místo, vymys-
let program a  pomaličku sbí-
rat dětičky, které s  námi chtějí 
jet. Mezitím jsme také zahájili 

přípravu na  soutěže, kdy děti 
cvičily převážně disciplíny po-
žárního sportu, jako jsou štafe-
ta 4 × 60  metrů a  požární útok 
a  poprvé se také připravovaly 
na  taneční soutěž FIRE DAN-
CE, která se konala v Žabčicích. 
Taneční soutěž byla vlastně 
první soutěží našich mladých 
hasičů a nikdo z nás netušil, jak 
taková taneční soutěž probíhá. 

V  sobotu 2.  dubna 2011 se 
dění na hasičské zbrojnici po-
dobalo zákulisí velkého diva-
dla, kde pobíhají baleríny, ta-
nečnice a tanečníci, vizážistky, 
kosmetičky a  podobní lidé, 
na  které jsme zvyklí z  televiz-
ních show. Jakmile byli všich-
ni soutěžící připraveni, taneč-
nice a  tanečníci byli oblečení 
do krásných rób a obleků, vy-
razila naše taneční výprava 
do  Žabčic na  Brněnsku, aby 
svedla boj v čače, valčíku a vol-
ném tanci. Bojovat bylo s kým, 
sešlo se zde celkem 50  párů 
z  celé Moravy. Zastávecké 
děti se však nenechaly zahan-
bit a v kategorii mladších žáků 
Matěj Šerák a Natálie Milano-
vá vybojovali bronzový pohár 
a  v  kategorii starších žáku se 
povedlo Bětce Oujezské a De-
nise Machové dokonce získat 
stříbro. Soutěž se dětem tak 
zalíbila, že se v  letošním roce 
už od  ledna pilně připravují 
na  další ročník, který se bude 

HASIČI HODNOTILI ROK 2011
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás informovat o činnosti místního hasičského sboru v roce 2011.
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konat 31.  března 2012 opět 
v Žabčicích.

Následující období ale již pa-
třilo požárnímu sportu ve všech 
kategoriích. V  dubnu jsme 
se zúčastnili obvodního kola 
hasebního obvodu Rosice, které 
se konalo v Újezdě u Rosic, kde 
naše družstvo mužů skončilo 
na 10. místě z 18 soutěžních ko-
lektivů a mladí hasiči zde obsa-
dili v kategorii mladších žáků 1., 
3. a 5. místo a v kategorii star-
ších žáků 5. místo. Toto umístě-
ní našim kolektivům umožnilo 
postup na okresní kolo soutěže 
v  požárním sportu. Pro kate-
gorii mladých hasičů se okres-
ní kolo konalo 30. dubna 2011 
ve  Zbýšově, kde se našim žá-
kům podařilo postoupit na pře-
bor Moravské hasičské jedno-
ty jak v kategorii mladších, tak 
i starších žáků.

Okresní kolo mužů se kona-
lo o den později, 1. května 2011 
v Březině u Tišnova. Zde se naše 
družstvo umístilo na  5.  místě, 
čímž i  toto družstvo postou-
pilo do  dalšího kola soutěže. 
Bohužel tohoto postupu jsme 
se museli vzdát, jelikož v době 
konání přeboru MHJ jsme ne-
byly schopni zajistit účast naše-
ho družstva. Proto jsme postup 
přenechali družstvu následují-
címu nás na výsledkové listině. 
Nelze také opomenout účast 
našich členů na II. ročníku „Ří-
čanské plíce“, kde si naši kluci 
vyzkoušeli některé disciplíny 
soutěže TFA (železný hasič).

Mimo soutěžní činnost jsme 
se také intenzivně podíleli 

na činnostech Moravské hasič-
ské jednoty, a to jak při přípra-
vách a  realizacích soutěží, kdy 
jsme pomáhali s dovozem a in-
stalací překážek, tak i  naši vy-
školení členové pomáhali jako 
rozhodčí jednotlivých disci-
plín. Samozřejmostí pro nás je 
pomoc při konání soutěží v na-
šem hasebním obvodě. Naše 
pomoc byla využita při konání 
obvodního kola v Újezdě u Ro-
sic, při konání okresního kola 
ve  Zbýšově následně pak při 
soutěži mužů a  žen v  Březině 
u Tišnova.

Další naší pomocí bylo za-
jištění překážek a  rozhodčích 
na  přebor Moravské hasičské 
jednoty ve  všech kategoriích, 
který se vždy konal v  Přerově. 
Mimo pomoci jsme také sa-
mostatně organizovali soutěže, 
především pro mladé hasiče. 
V  květnu to byla soutěž v  po-
žárním sportu pro mladé hasiče 
při mezinárodní výstavě Pyros 
na  brněnském výstavišti, dále 
pak soutěž v  požárním sportu 
O  pohár starosty obce Zastáv-
ka, která je zařazena do  ligy 
mládeže Brno-venkov, branný 
závod MHJ, který se konal v říj-
nu v areálu TJ Čechie v Zastáv-
ce a  v  prosinci pak uspořádá-
ním vědomostní soutěže Soptík 
2011, která se konala v  tělo-
cvičně gymnázia T. G. Masary-
ka v  Zastávce. Dovozem vody 
jsme pomáhali také při koná-
ní extraligy v požárním sportu 
ve Stanovištích.

Mezi tím vším jsme samo-
zřejmě intenzivně pracovali 

na  přípravě letního výcviko-
vého tábora pro mladě hasiče. 
O realizaci tábora se starají pře-
devším vedoucí oddílu mla-
dých hasičů, kteří mají za úkol 
připravit veškeré organizač-
ní záležitosti, jakými jsou pro-
gram, zajištění místa a  hladký 
průběh tábora. Neodmyslitelně 
však k  tomuto patří také podíl 
ostatních členů organizace, kte-
ří s přípravami pomáhají nejen 
do  uspořádání této akce, ale 
také po celý její průběh.

Je třeba zmínit jak pomoc 
při přípravách, kdy se vše děje 
na  hasičské zbrojnici (nákupy, 
objednávky, příprava materiá-
lu apod.), až po období tábora, 
kdy členové jednotky odjedou 
na  tábor a  ostatní musí zajistit 
bezproblémovou pohotovost, 
což znamená pro ostatní dvo-
jité služby a pohotovosti. Tábor 
se konal poslední týden v  čer-
venci v  oblasti Českého ráje, 
na  chatě Homole, v  obci Os-
tružno. Celkem se jej účastni-
lo 28 dětí pod vedením sedmi 
vedoucích. I  v  tomto roce byl 
uspořádán společně se Sborem 
dobrovolných hasičů z  Přísno-
tic a dnes již můžeme jen kon-
statovat, že byl úspěšný a všem 
se velice líbil.

Mimo tyto hasičské aktivi-
ty se podílíme také na kulturní 
činnosti v  rámci obce. S  obcí 
Zastávka a  ostatním společen-
skými organizacemi jsme pořá-
dali „Tradiční víceboj v  netra-
dičních disciplínách“, kde jsme 
zároveň soutěžili, ve spolupráci 
s  domem dětí a  mládeže jsme 
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se podíleli na  Aprí-
lovém běhu v zastá-
veckém lesoparku, 
dále jsme pak ne-
chyběli při loučení 
s  letními prázdni-
nami ani závěrem 
roku na zpívání pod 
vánočním stromem, 
kde jsme již tradič-
ně rozdávali „Žalu-
dův hasičský punč“. 
Při údržbě hasičské 
zbrojnice, péči o ve-
řejné prostranství 
v obci a mnoha dal-
ších brigádách, kdy 
jsme na žádost obča-
nů prováděli napří-
klad pomoc při ká-
cení nebezpečných 
stromů, čistění kanalizací aj. 
jsme odpracovali 2300 hodin. 

Jak již jsem se zmínil na za-
čátku tohoto článku, jednot-
ka sboru dobrovolných hasičů 
má celkem 18  členů. V  rámci 
plošného pokrytí jednotkami 
PO  na  území Jihomoravského 
kraje by zařazena do  kategorie 
JPO II/2. K  zásahové činnosti 
při řešení mimořádných udá-
lostí jednotka využívá následu-
jící techniku: CAS 25 K T 815, 
DA 16/L-1 Iveco Daily, VEA 
Škoda Felicie. Jako pomoc-
ná technika je dále využívána: 
nákladní T 138 VN, přívěs pro 
převoz havarovaných vozidel 
a  přívěsný dvoukolový žebřík 
ZD 12.

V roce 2011 jednotka zasaho-
vala celkem u 35 mimořádných 
událostí, které byly tvořeny 

26  požáry, 3  technickými po-
mocemi, 1  dopravní nehodou 
a  5  planými poplachy. Režim 
stálé pohotovosti byl převáž-
ně zajišťován 14  členy zásaho-
vé jednotky, kdy v dopoledních 
a  odpoledních hodinách byl 
výjezd jednotky zajištěn členy 
zaměstnanými na  území naší 
obce a v nočních hodinách pak 
stanovenou službou na hasičské 
zbrojnici tvořenou družstvem 
ve zmenšeném početním stavu.

Mimo zásahovou činnost se 
členové jednotky samozřejmě 
věnují také opravám a  údrž-
bě vybavení. Jedná se pře-
devším o  přípravu a  realiza-
ci každoročních technických 
prohlídek zásahové techniky, 
měsíční zkoušky funkčnosti 
agregátů a  ostatního technic-
kého vybavení jednotky. Dále 

se věnujeme výcvi-
ku a  školení členů 
jednotky od  základ-
ních školení, škole-
ní řidičů-strojníků, 
cyklické přípravy 
vybraných funkcí, 
jakými jsou velitel 
družstva, strojník 
a  technik, odborná 
školení prostřednic-
tvím seminářů a od-
borné konference 
až po  výcvik s  mo-
torovou pilou, práci 
ve výškách a mnoho 
dalšího. V neposled-
ní řadě je také třeba 
zmínit činnost pro 
obec a  občany obce 
Zastávka.

Krajské ředitelství Hasičské-
ho záchranného sboru Jiho-
moravského kraje v  roce 2011 
změnilo pravidla pro vysílání 
jednotek k  řešení mimořád-
ných událostí a  také kategori-
zaci jednotlivých typů událostí. 
Pro naši jednotku tato změna 
znamenala vyřadit ze zásahové 
činnosti tyto události: čištění 
kanalizace, likvidace obtížné-
ho hmyzu na  objektech mimo 
veřejná prostranství (rodinné 
domy) a ostatní drobné zásahy. 
Z  tohoto důvodu se tyto typy 
událostí nepočítají do zásahové 
činnosti naší jednotky. Krajské 
operační středisko Hasičského 
záchranného sboru nás k tako-
vým událostem již nevysílá, ale 
provádíme je jako hospodář-
ské jízdy nebo výcvik jednot-
ky. V roce 2011 bylo takovýchto 
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událostí celkem  16, kdy jsme 
našim občanům pomáhali pře-
devším s  čištěním kanalizace, 
odřezáváním nebezpečných 
větví u  jejich nemovitostí, s  li-
kvidací nebezpečného hmyzu, 
odvozem havarovaných vozidel 
a podobně. V této činnosti bu-
deme pokračovat i v následují-
cím období.

My, zastávečtí hasiči, si moc 
dobře uvědomujeme, jak vzor-
ně se o  nás obec stará a  jsme 
připraveni jí to vrátit. Proto 
i  v  letošním roce budeme na-
dále pomáhat na  výzvu obce 
s kácením stromů v zahradách 
našich občanů, čištěním kanali-
zace, likvidací obtížného hmyzu 
na rodinných domech a podob-
ně. Členové jednotky se také vě-
nují preventivně výchovné čin-
nosti na  úseku PO, kdy mimo 
akce pořádané v obci Zastávka 
jsme společně s profesionálními 
hasiči z Rosic a příslušníky Po-
licie ČR realizovali již II. ročník 
„Dne integrovaného záchran-
ného systému“ v  obci Příbram 
na  Moravě. Zde byly provede-
ny ukázky hašení, vyprošťování 
osob z  havarovaného vozidla, 
možnosti vzniku požáru od do-
mácích spotřebičů a  následně 
pak prohlídka zásahových vozi-
del a ostatního vybavení.

V roce 2011 se nám také po-
dařilo za  pomoci finančních 
prostředků obce Zastávka a do-
tace z  rozpočtu Jihomoravské-
ho kraje zkvalitnit vybavení 
jednotky. Byl pořízen osvětlo-
vací stožár na  vozidlo CAS 25 
K  T 815, dále pak defibrilátor 

pro pomoc při srdeční zástavě 
zraněného, pro zvýšení bezpeč-
nosti členů obsluhujících moto-
rovou pilu, byly pořízeny spe-
ciální kalhoty proti proříznutí. 
Posledním doplněním výbavy 
jednotky jsou tři ruční radio-
stanice HYT, které naši členo-
vé vyhráli při soutěži o ceny lo-
sované na  odborné konferenci 
„Dobrovolní hasiči 21. století“, 
pořádané na VUT v Brně.

Modernizací také prošel svo-
lávací systém jednotky k  zása-
hům, kdy byl nahrazen zasta-
ralý systém Pelig modernější 
technologií, a to takzvaným JAY 
systémem. Tento nový systém je 
v současné době spuštěn ve zku-
šebním režimu, který by měl 
následně pomoci ve zkvalitnění 
informovanosti členů jednotky 
vyjíždějících k zásahům. K na-
hrazení starého systému Pelig 
novým systémem JAY od  spo-
lečnosti Telwork nás svým 
způsobem donutily okolnosti 
s  úpravami v  Plošném pokrytí 

území Jihomoravského kraje 
jednotkami požární ochrany, 
kdy na základě rozhodnutí KŘ 
HZS JMK došlo ke  změně ka-
tegorie naší jednotky. Na zákla-
dě uvedeného rozhodnutí bylo 
KŘ HZS JMK konstatováno, že 
není třeba, aby naše jednotka 
pracovala jako dvouvýjezdová, 
a  proto byla od  1.  1.  2012 za-
řazena do  kategorie JPO II/1. 
Toto rozhodnutí má především 
vliv právě na zasílání informač-
ních SMS pro jednotlivé členy 
jednotky, kterými jsou z KOPIS 
HZS JMK informováni o  typu 
události. Jelikož nejsou již SMS 
zprávy rozesílány na počet čle-
nů v jednotce, ale na počet sta-
novený vyhláškou č.  247/2001 
Sb., o  činnosti jednotek PO, 
byl nám počet SMS snížen z 24 
na 12. Tímto krokem bylo pod-
statně ovlivněno svolávání čle-
nů jednotky k  zásahům, jeli-
kož jedna třetina jednotky by 
tyto informace prostřednic-
tvím SMS nedostávala a byla by 



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ    25

odkázána pouze na sirénu, kte-
rá v době plastových oken není 
v řadě domácností slyšet. Z to-
hoto důvodu byl právě spuštěn 
JAY systém a  informační SMS 
jsou tak zasílány opět všem 
členům jednotky. Toto má sice 
vliv na finanční záležitosti jed-
notky, kdy předpokládáme ná-
klady na  provoz tohoto systé-
mu v řádu cca 10 000 Kč ročně, 
ale na  druhou stranu můžeme 
žít s klidným svědomím, že in-
formace o  potřebě pomoci se 
vždy ke  každému členovi naší 
jednotky dostane včas a  naše 

jednotka k  zásahu bude vždy 
vyjíždět v potřebném počtu ha-
sičů tak, jak tomu bylo dosud. 

Jak je zřejmé, činnost hasič-
ského sboru v  naší obci je bo-
hatá, a  to jak na  poli mládeže, 
tak i  dospělých. Mladí hasiči 
se snaží naši obec dobře repre-
zentovat a  já jsem názoru, že 
se jim to daří. Ti starší se zase 
snaží vracet obci to, co do nich 
každoročně vkládá. Jak moc 
se nám to daří, to je na Vašem 
posouzení.

My, zastávečtí hasiči, jsme si 
vědomi velké podpory jak ze 

strany vedení obce, tak i Vás – 
občanů. Proto mi na  závěr to-
hoto článku dovolte Vám všem 
poděkovat za  Vaši podporu 
a  přízeň. Sponzorům našich 
akcí děkuji za  dary a  příspěv-
ky, které nám na  naši činnost 
věnují. Všem Vám přeji za naše 
hasiče mnoho zdraví, štěstí, ro-
dinné pohodičky a  v  případě, 
že budete potřebovat naši po-
moc, neváhejte se na nás obrá-
tit. Pokud budeme moci, rádi 
pomůžeme.

Zdeněk Milan, 
velitel jednotky

Předvánoční Bratislava, 
kam se Klub seniorů vypra-
vil 10.  prosince 2011, zaujala 
jeho členy stejně jako loňská 
předvánoční Vídeň. V Bratisla-
vě jsme navštívili Hrad s krás-
ným výhledem na  celé město, 
potom jsme autobusem odjeli 
na  nábřeží a  odtud začali pro-
cházet celým historickým cen-
trem města. Nakonec jsme na-
vštívili samozřejmě i  vánoční 
trhy a ochutnali punč a svařené 
víno.

O dva dny později – 12. pro-
since se v klubu oslavoval konec 
roku 2011. Po  oficiální části, 
ve které vystoupila předsedkyně 
klubu paní Iva Klímová, která 
informovala všechny o tom, co 
vše se v klubu za celý rok událo, 
dále pan Jan Karber a paní Zora 

Stejskalová, kteří informovali 
členy o vycházkách a zájezdech. 
Dále vyprávěla všem zúčastně-
ným paní Rausová o  Vánocích 
a  těm členům, kteří se naro-
dili v  prosinci, zazpívaly paní 

Kabelková, Krejčová a na závěr 
i  paní Medková. Poté následo-
val kulturní program: nejdřív 
předvedlo sedm seniorek scén-
ku Pradlenky, na  kterou uši-
ly kostýmy členky klubu paní 

KLUB SENIORŮ ZASTÁVKA
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Skurovcová a  paní 
Sigmundová, velice 
zdařilé bylo vystou-
pení souboru „Třeš-
ňový květ“, kdy tytéž 
členky klubu tančily 
v  ruských národních 
krojích. Hudební do-
provod obstaral pan 
Sigmund.

Ale to ještě neby-
lo vše, co se v  klubu 
v  prosinci odehrá-
lo. Dne 21.  prosince 
jelo několik jeho zá-
jemců do  Národní-
ho divadla do  Brna 
na  představení Ja-
náčkova divadla Pe-
rikola od  Jacquese 
Offenbacha.

A  konečně poslední akcí, 
kterou klub v prosinci uplynu-
lého roku zorganizoval, byla 
vycházka 28.  prosince. Nejdří-
ve jsme odjeli do Vysokých Po-
povic vlakem a odtud se vydali 
pěšky do Lukovan. Cílem cesty 
všech 24 zúčastněných členů 
byla vinárna pana Vyhnalíka, 
kde nám sám majitel povyprá-
věl o dějinách této vesnice, jejíž 
historie sahá až do  11.  století! 
Po výborném občerstvení jsme 
stihli i autobus, který nás dovezl 
zpět na Zastávku ještě před vy-
puknutím ohňostroje a  proje-
vem pana starosty.

A  potom už přišel nový rok 
2012. V  našem klubu jsme jej 
zahájili 9.  ledna výroční val-
nou hromadou. A jelikož výbor 
klubu pracoval už tři roky, bylo 
nutno zvolit nový výbor. Tři 

členky, které v klubu dlouhodo-
bě pracovaly, se rozhodly ode-
jít – paní Naďa Klímová, Marie 
Reichmanová a  Míla Krčmo-
vá. Místo nich byly do  výboru 
zvoleny paní Terezka Skurov-
cová, paní Zdeňka Procházko-
vá a paní Alena Králová. Všem 
odcházejícím členkám bylo 
na  schůzi poděkováno za  je-
jich práci, kterou ve  výboru 
vykonávaly.

A  protože členové a  členky 
klubu chodí velmi rádi na  vy-
cházky, budou do budoucna or-
ganizovat vycházky už dva čle-
nové našeho klubu – nejen pan 
Jan Karber, ale také pan Zdeněk 
Chocenský. Pan Karber dlouhé 
vycházky pro zdatné seniory-
-turisty a  pan Chocenský pro 
ty členy, kteří se také rádi pro-
jdou, ale moc kilometrů už jim 

dělá přece jen trochu 
potíže.

No a  vycházek již 
v  lednu a  únoru bylo 
několik: 17. ledna přes 
Chroustovské údo-
lí do  Domašova. Vy-
cházka do  Rosic se 
uskutečnila za vylože-
ně „arktických“ pod-
mínek 15. února. Další 
vycházky následovaly 
potom 21. a 28. února. 
To znamená, že od ny-
nějška budou vždy 
každý měsíc už čtyři 
vycházky: dvě dlouhé 
a dvě krátké!

Únorová schůze 
v klubu měla jako ob-
vykle oficiální část, při 

níž paní Iva Klímová hovořila 
o  chystaných oslavách v  rám-
ci mikroregionu Kahan, které 
se letos budou konat v Zastáv-
ce a  popřála všem členkám, 
které se narodily v  únoru. Pan 
Karber informoval o  vycház-
kách, tak jako i pan Chocenský, 
a paní Zora Stejskalová mluvi-
la o chystaném výletu do Brna 
v  březnu a  o  zájezdu, který se 
bude konat v  dubnu. Na  závěr 
této části zazpívala únorovým 
oslavenkyním paní Helenka 
Medková. V  neoficiální části 
pak vystoupila paní Lacinová, 
která měla pěknou přednášku 
o čajích. Různé čaje, které nám 
sama připravila, jsme na  závěr 
také ochutnali.

Za výbor Klubu seniorů
Zora Stejskalová

a Iva Klímová
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Pro své členy a  ostatní zá-
jemce z  řad občanů jsme 
ve  II.  pololetí roku 2011 rea-
lizovali 16. září zájezd do ter-
málních lázní v  maďarském 
Mosomagyovaru, 25. října zá-
jezd na  přehlídku dechovek 
ve Zbraslavi s Klubem seniorů 
Zastávka. Vstupné a  dopravu 
si účastníci hradili sami.

Dne 27. října 2011 se konala 
beseda s  rosickým občanem, 
členem naší organizace, spi-
sovatelem panem Jiřím Mar-
šálkem. Děkujeme za poutavé 
vylíčení života nevidomého 
a  způsobu jeho tvorby knih 
ze života nevidomých. Dne 
28.  listopadu roku 2011 se 
konalo mikulášské posezení 
s trampskou skupinou Olymp 
v restauraci FC Slovan Rosice. 
Děkujeme personálu restaura-
ce za vytvoření velmi příjem-
ného prostředí a  Marii Vy-
hnalíkové a Aničce Sedlákové 
za  pomoc při zajištění kostý-
mů Mikuláše a jeho doprovo-
du. Začátkem prosince jsme 
předali vánoční balíčky imo-
bilním členům organizace.

Veškerá činnost v roce 2011 
by nebyla možná bez aktivní 
podpory, zejména finanční, 

města Rosice a  obcí Tetčice 
a Zastávka a dalších drobných 
podnikatelů. Všem za  tuto 
pomoc a  podporu velice 
děkujeme.

Pro I. pololetí roku 
2012 připravujeme 
pro naše členy a další 
zájemce z řad občanů 
tyto akce:

23. března – výroční členská 
schůze
15. dubna – přehlídka decho-
vek ve Zbraslavi (spolupráce 
Klub seniorů Zastávka)
27. května – zájezd do ter-
málních lázní v Maďarsku
16. června – poznávací zájezd 
do Lidic u příležitosti 70 let 
od jejich vypálení (spolupráce 
s místní organizací Svazu bo-
jovníků za svobodu). V pří-
padě zájmu členů a občanů 
jsme připraveni zajistit též 
zájezd do Terezína. Také zde 
předpokládáme podíl na or-
ganizaci Svazu bojovníků 
za svobodu.

Podrobné údaje o  jednotli-
vých akcích budou zveřejněny 
v průběhu pololetí roku 2012. 

Předběžné přihlášky na zájez-
dy, včetně záloh plateb, přijí-
má paní Bohýlová.

I  nadále budeme spolupra-
covat s  obvodní organizací 
Svazu neslyšících a  nedoslý-
chavých při plánovaných re-
kondičních pobytech v  roce 
2012. V roce 2011 se naši čle-
nové a  další zájemci zúčast-
nili těchto týdenních pobytů 
v  Říčkách, Jizerských horách, 
na  Horní Bečvě, na  Vysoči-
ně v Hotelu Horník a v Luha-
čovicích. Za  umožnění účas-
ti na  těchto pobytech a  velmi 
dobrou spolupráci výboru 
obvodní organizace děkuje-
me a  těšíme se na  spolupráci 
i v roce 2012.

Schůze výboru MO  STP 
jsou i  nadále konány první 
čtvrtek v měsíci, mimo prázd-
niny, ve  13.30  hodin v  klu-
bovně SDH Rosice. Výbor má 
k  dispozici rehabilitační po-
můcky, které může bezplatně 
zapůjčit, včetně invalidních 
vozíků. Bližší informace podá 
předsedkyně MO  STP paní 
Marta Radová.

Božena Poláková
jednatelka MO STP

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 
V ČR, O. S., MÍSTNÍ ORGANIZACE 
V ROSICÍCH INFORMUJE
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KP DMD 2

V  sobotu 7. 1. 2012 sehráli 
naši mládežníci 3 zápasy dru-
hého srazu družstev mladšího 
dorostu v  Brně na  Staňkové. 
Nejprve jsme hráli s Vranovice-
mi, které dorazily asi o pět mi-
nut později. Jako vždy po delší 
nečinnosti byly začátky partií 
značně nejednoznačné. 

Asi po půlhodině hry se zača-
ly rýsovat body na druhé, třetí 
a páté šachovnici. První a čtvr-
tá zůstávaly vyrovnané. Nejprve 
bodoval Ondra Odehnal, který 
na  páté desce dosáhl převahy 
3 figur a v klidu nad Davidem 
Stankovičem vyhrál. 

Pak zabodoval na  třetí ša-
chovnici David Dumek, když 
využil figury navíc (od sedmé-
ho tahu) a hladce přehrál Pav-
la Hodovského. Poté přidal bod 
Radek Musil, který na  druhé 
šachovnici taktéž s figurou na-
víc přehrál Adélu Rapcovou. 
Vzápětí (o  vítězi již bylo roz-
hodnuto) se na čtvrté desce Ju-
lie Richterová dohodla na  re-
míze s  Dominikem Řehořem 
a po nich v remízové a zabloko-
vané pozici i  na  první šachov-
nici Daniela Dumková s Vojtě-
chem Strakou.

Následovala chvíle odpočin-
ku před duelem s Lokomotivou 
Brno  „E“. Podobně jako v  zá-
kladní soutěži nastoupila „Lo-
kálka“ pouze ve  čtyřech, což 
přineslo bod zdarma Ondrovi. 
Potom zabodoval David, kte-
rý využil chyby Radima Musila 
v zahájení.

Pak bodovala Julča, ketrá po-
trestala několik chyb Jana Ma-
tyáše Dvořáčka. Radek Mu-
sil stál větší část partie spíše 
na  prohru, ovšem po  přecho-
du do věžové koncovky se dvě-
ma pěšci méně se projevila jeho 
zkušenost. Nejen že soupeři Pe-
tru Mizerovi sebral oba pěšce 
navíc, ale navíc mu po  hrubce 
„nadělil“ mat. Za  stavu 4:0 se 
na první desce ve víceméně re-
mízové pozici dohodla Daniela 
s Terezou Kočí na remíze.

A pak došlo na naše nejtěžší 
utkání dne. Kuřim „A“, po mi-
nulém srazu aspirující na  po-
stup. Jenže… člověk míní, děti 
mění. Z  druhého srazu si ku-
řimské „áčko“ odneslo jedno 
jediné vítězství, které je řadí 
na  průběžné druhé místo, těs-
ně před nás. Bohužel, onu jedi-
nou výhru, získala Kuřim právě 
s  námi. Jak naši hráči tresta-
li chyby soupeřů v  předešlých 

dvou kolech, tak v  tomto kole 
Kuřimáci naopak trestali chyby 
našich. Zakrátko jsme prohrá-
vali 0:3 (Ondra, Julča, Danie-
la) a Radek a David se za toho-
to stavu dohodli na  remízách. 
Škoda, že se kuřimský lídr Ta-
deáš Boček, kterému se v  prv-
ních dvou kolech nedařilo, 
v  posledním kole na  úkor Da-
niely rozehrál.

A  trochu trojek nakonec… 
V  průběžném pořadí držíme 
skvělé 3.  místo. Poslední tři 
utkání budeme hrát 3. 3. 2012. 
Čekají nás 3 soupeři: Lokomo-
tiva D, Vyškov a Duras C. Když 
3krát vyhrajeme, máme jistou 
medaili.

Základní soutěž

Od  listopadu 2011 do  půlky 
ledna 2012 sehrála šestikolo-
vý turnaj čtyři družstva: Sokol 
Zastávka „B“, ŠK Lokomotiva 
Brno „O“, ŠK KME-DDM Ku-
řim „F“, ŠK KME-DDM Kuřim 
„G“. Zastávka těžila především 
z disciplinované docházky, pro-
tože zbylá družstva pravidelně 
nastupovala ve  čtyřech nebo 

ŠACHOVÝ ODDÍL SOKOL 
ZASTÁVKA INFORMUJE
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dokonce i  ve  třech namísto 
v pěti, a tak jsme získávali (ně-
kdy i rozhodující) bodíky zdar-
ma. Základní kádr tvořili Du-
šan Lacko, Aleš Dumek, David 
Dumek a Julie Richterová, kteří 
odehráli 5 ze šesti zápasů. Dále 
Soňa Sýkorová, která ze čtyř zá-
pasů získala 3,5 bodu (z  toho 
dva kontumační) a  největší 
sběratelka kontumačních bodů 
paní Nataša Richterová (čtyři 
kontumační body).

Jednou si zahráli Ríša Brázda 
a  Daniela Dumková. Dospělí 
byli v  soupisce zejména proto, 
že se hrálo v Brně na Staňkové, 
takže bylo třeba děti na  místo 
samé dovézt a  po  zápase zase 
odvézt. Ve  všech šesti kolech 
naše družstvo dokázalo zvítě-
zit a  zaslouženě celou soutěž 
vyhrálo!

Přebor škol JmK 
2011–2012

V krajském kole Přeboru škol 
v  šachu v  tradičním prostředí 
Sálu Domu školství v  Břecla-
vi se 24.  1.  2012 utkala druž-
stva postupující z okresních kol 
o postup do celorepublikového 
finále. Barvy G TGM Zastávka 
v kategorii středních škol hájili 
Rudolf Zezula, Nataša Richte-
rová, Pavel Just a Daniela Dum-
ková. Celých devět kol bojo-
vala o  dvě postupová místa tři 
družstva. O jejich vyrovnanosti 
svědčí i to, že v celkovém pořadí 
je rozdíl jak mezi prvním a dru-
hým, tak mezi druhým a třetím 
pouhého půl bodu!

Jako rozcvička bylo první 
kolo s G Břeclav (4:0). Vzápětí 
přišla nepříjemná sprcha v po-
době těsné prohry s G Strážnice 
(1,5:2,5). Ve  třetím kole násle-
dovala remíza s  dalším adep-
tem na  postup SPŠ Jedovnice 
(2:2). Poté přišla těsná výhra 
s G Vyškov. Páté kolo s G Velké 
Pavlovice bylo ve znamení od-
dechu (4:0), podobně jako kolo 
šesté s  G Brno Křenová, kdy 
se na  první šachovnici utka-
li hráči s nejvyšším ratingem – 
Ruda Zezula 2020, Eda Medu-
na 2040  – a  rozešli se smírně, 
zatímco na ostatních šachovni-
cích to bylo pro G TGM jedno-
značné (3,5:0,5).

V sedmém kole „pohoda, klí-
dek“ s G Mikulov (4:0). A při-
šlo předposlední kolo, největší 
soupeř  – SPŠE Elektrotechnic-
ká Brno a velmi důležitá výhra 
(2,5:1,5). Ani po  předposled-
ním kole se stále nevědělo, která 
dvě družstva do republikového 
kola postoupí. Průběžné pořa-
dí: 1. SPŠ Jedovnice 25  bodů, 

2. SPŠe Brno 24,5 bodu, 
3.  G  TGM Zastávka 24 body 
dávalo tušit drama do poslední 
chvíle. V posledním kole smet-
lo naše družstvo G Dr. K. Poles-
ného Znojmo (4:0), stejně tak 
SPŠ Brno „vydrtila“ G Břeclav 
4:0. Tím bylo jasné, že SPŠ Brno 
skončí před G TGM a záleželo 
na  výsledku zápasu Gymnázi-
um Brno Křenová – SPŠ Jedov-
nice. Těsným vítězstvím 2,5:1,5 
se družstvo SPŠ Jedovnice „od-
soudilo“ k  zisku bronzové me-
daile, stříbro tak získal tým G 
TGM Zastávka a  zlato získalo 
družstvo SPŠE Brno. Mistrov-
ství republiky se bude hrát 29. 
a 30. 3. v rekreačním středisku 
POČTA Štědronín, okres Písek. 

KP3 Ratíškovice

Třetí ze šesti turnajů seriálu 
KP mládeže v  rapidšachu hos-
tily poslední lednovou sobotu 
(28. 1. 2012) stejně jako loni 
(pro nás daleké) Ratíškovice. 
Ze Zastávky odjíždělo sedm 

zdroj: http://internet.ofoto.cz/chess
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statečných, aby jich pak bojova-
lo osm :-) Nu co, tři mušketýři 
byli vlastně také čtyři, ne?

Hrál se jeden turnaj, tedy 
sedmikolový masakr všichni 
proti všem, a to bylo při účasti 
119 startujících opravdu něco. 
Díky perfektní organizaci se za-
čalo hrát již těsně po jedenácté 
(jak slibovaly propozice).

Ondra Odehnal, Terezka Ka-
lábová a  Honza Šindelka na-
sbírali po  třech bodech, ale 
opravdu obrovské startovní 
pole se projevilo v tom, že On-
dru a  Honzu dělilo celých 25 
míst. Pro Terezku je to senzační 
úspěch!

Vojta Šindelka spolehli-
vě uhrál 4 body (nadpoloviční 
většina), což mu zajistilo mís-
to v  horní polovině výsledko-
vé listiny. Julie Richterová na-
sbírala skvělých 4,5 bodu, když 
ve třetím, čtvrtém i pátém kole 
dostala opravdu těžké soupe-
ře (všichni s  ELO přes 1400). 
S celkovým 24. místem v turna-
ji a 3. v kategorii D10 může být 
navýsost spokojena.

David Dumek hned v úvodu 
ztratil bod s  Michaelem Ma-
líkem z  Kyjova, potom ovšem 
body sbíral s výjimkou Oskara 
Hájka, který za černého zahrál 
variantu italky, kterou David 
nezná. Celkových 5 bodů (je-
denáct pětibodových šachistů 
obsadilo 9.–20. příčku) zna-
menalo 17.  místo, v  katego-
rii H12 sedmé – také výsostná 
spokojenost.

Dáda Dumková si ve druhém 
kole vybrala slabou chvilku, 

když si před začátkem partie 
nezkontrolovala nastavení ho-
din a  po  pátém tahu s  hrůzou 
zjistila, že ač soupeř hraje dva-
cetiminutový rapid, ona hraje 
desetiminutovou blicku! Ško-
da, že nereklamovala hodiny 
u  rozhodčího. I  přes handicap 
dotáhla partii do jasně vyhrané 
pozice, ale soupeř remízu ne-
přijal a  počkal si, až jí spadne 
praporek. Tato porážka a remí-
za v předposledním kole stači-
ly na  celkovou sumu 5,5 bodu 
a  celkové 7. místo, v  kategorii 
šestnáctiletých čtvrté.

Celkovou vítězkou se stala 
obhájkyně loňského vítězství 
Nataša Richterová (v  letošní 
sezóně hájí barvy Lokomotivy 
Brno), která nepoznala hořkost 
porážky a  povolila soupeřům 
pouhou jednu jedinou remízu.

5. ZODM

Ve  dnech 29.  1.–3.  2.  2011 
se konala v  Moravskoslezském 
kraji (Ostrava, Frenštát p.  R., 

Pustevny, Bílá, Trojanovice) 
5. zimní olympiáda dětí a mlá-
deže, v  jejímž programu byl 
i  šachový turnaj. Hrál se 7ko-
lový turnaj čtyřčlenných druž-
stev, která měla předepsané slo-
žení: starší žák, starší žákyně, 
mladší žák, mladší žákyně. JmK 
reprezentovala čtveřice Tade-
áš Boček (Duras Brno), Dani-
ela Dumková (Sokol Zastávka), 
Daniel Daněk (Duras Brno), 
Petra Masáková (Spartak Ada-
mov). Stategii týmu předne-
sl v  televizním interview kapi-
tán družstva: „Přijeli jsme si to 
hlavně užít, a když to půjde, tak 
i vyhrát.“ A tuto strategii drže-
lo družstvo celou olympiádu! 
Ze 14 krajů nepostavil družstvo 
kraj Liberecký, takže díky liché-
mu počtu družstev v turnaji měl 
jeden tým vždy volno (a k tomu 
3 body za vítězství zdarma).

První utkání s Olomouckým 
krajem přineslo první vítězství 
3:1. Druhé klání s  favorizova-
ným Plzeňským krajem přines-
lo těsné vítězství 2,5:1,5.

zdroj: http://www.jmkodm.cz
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Třetí kolo bylo opět výživ-
né, výběr JmK porazil dalšího 
favorita  – Pardubický kraj  – 
také 2,5:1,5. Úterní odpoledne 
přineslo souboj dosud nepo-
ražených týmů (kraj Jihomo-
ravský  – kraj Královehradec-
ký) s  vítězným koncem 2,5:1,5 
pro naše družstvo! Středeční 
dopoledne bylo ve znamení bi-
tvy s družstvem domácích (kraj 
Moravskoslezský) se smírným 
výsledkem 2:2.

A následovalo infarktové od-
poledne zakončené opět remí-
zou 2:2 s krajem Středočeským. 
Před posledním kolem byla 
medaile jistá, jen se v  posled-
ním kole rozhodovalo, z  jaké-
ho bude kovu. A když nakonec 
v  souboji o  zlato v  posledním 
kole s  výběrem Prahy druž-
stvo JmK utržilo jedinou po-
rážku v  turnaji, byla medaile 
bronzová.

KP4 Brno

Čtvrtého turnaje ze šesti-
dílného seriálu se 18.  2. 2012 
v řečkovické sokolovně účastni-
lo šest zastáveckých „sokolíků“. 
Hrály se dva turnaje. Ve  star-
ších žácích hráli Jan Hradecký 
a  Daniela Dumková. V  turnaji 
mladších žáků naše barvy hájili 
Tereza Kalábová, Richard Bráz-
da, Vojtěchj Šindelka a  David 
Dumek. Pořadatelé premiérově 
vyzkoušeli nový turnajový soft-
ware z polské dílny ChessArbi-
ter, který má poněkud odlišné 
prezentační rozhraní než dosud 
užívaný Swiss-Manager.

Zatímco SM je „osekán“ 
na  textové rozhraní (největším 
grafickým počinem jsou státní 
vlajky), ChessArbiter se chová 
jako webová aplikace, umožňu-
je vkládat obrázky (např. fotky 
hráčů), další dokumenty (pro-
pozice, …). Aby se tato funkci-
onalita vyzkoušela v  praxi, byl 
při prezenci každý hráč vyfo-
cen, aby pak mohl být v  gale-
rii identifikován nejen podle 
jména.

Terezka dva soupeře zma-
tila a  se dvěma body obsadila 
v  74členném startovním poli 
62. místo. Ríša byl o bod úspěš-
nější a  obsadil 50. místo. Ješ-
tě lépe si vedl Vojta, který se 
4  body skončil na  32.  místě. 
Nejlépe z  „mladšáků“ si tento-
krát vedl David, který se ziskem 
5 bodů uzavíral TOP 10.

Mezi 29 staršími žáky si 
po  delší pauze zahrál Hon-
za, který se dvěma body skon-
čil 28. Daniela prohrála pouze 
ve druhém kole se svým olym-
pijským spoluhráčem Danem 
Daňkem. Velmistrovská remíza 

s kamarádkou Kristýnou Šper-
kovou je „no comment :-)“, 
remíza s  kuřimským Filipem 
Svobodou byla diskutabilní (vě-
žovka s několika pěšci na obou 
stranách) a remíza v posledním 
kole stála dvě příčky v  celko-
vém pořadí. I  tak konečné 7. 
místo se 4,5 body znamená po-
sun o 4 místa výše proti startov-
ní listině.

KP JmŠS mládeže 
ve vážných partiích

Ve  dnech 23.–25. 2. 2012 se 
hrály na Lokomotivě tři turna-
je. Desetiletí a dvanáctiletí hráli 
společně, čtrnáctiletí a šestnác-
tiletí zvlášť. Mezi 14 nejmlad-
šími hrála Julča Richterová. 
Na tom, že uhrála ze sedmi zá-
pasů celkem 3,5 bodu se pode-
psaly hlavně dvě slabé chvilky, 
které si vybrala v  duelech se 
sestrami Vavřínkovými. V  pá-
tek s Aničkou šla do koncovky 
se dvěma figurami a věží méně 
(a prohrála), v sobotu s Eliškou 
měla vyhranou pozici, která 
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ovšem přešla po chybách do ča-
sovky na  obou stranách, takže 
se děvčata dohodla na  remí-
ze. Celkové 8. místo je ovšem 
výborné.

Ve  čtrnáctkách hrál Da-
vid Dumek. Ze sedmi zápasů 
3 vyhrál, 2 remizoval a  2 pro-
hrál. Se čtyřmi body obsadil 
mezi 16 startujícími výborné 
5. místo. V  šestnáctkách hrála 
Daniela Dumková první par-
tii s olympijským spoluhráčem 
Tadeášem Bočkem. Po  asi 135 
minutách Tadeáš v  koncovce 
D+S proti D+S chyboval a ztra-
til střelce. Daniela, která měla 
do  konce 2 minuty, přehlédla 
matovou možnost a  raději se 
dohodla na remíze.

Ve druhé partii držela napro-
sto vyrovnanou pozici s nasaze-
nou jedničkou Adamem Dvořá-
kem takřka celé dvě hodiny než 
v  koncovce „oslepla“ a  ztratila 
věž. Škoda, Adamovi zbývaly 

do  pádu praporku 3 minuty. 
Celkově získala Daniela 4 body 
a obsadila výborné 5. místo.

Aleš Dumek, Sokol Zastávka
web: sachy.zastavka.cz

ŠK
OL

ST
VÍ

Stejně jako každý rok, i letos 
jsme v  naší škole naplánova-
li a uskutečnili lyžařský výcvi-
kový kurz sedmých ročníků. 
Termín byl stanoven na  19. 
až 24.  únor 2012 a  ubytování 
zajištěno již tradičně v  chatě 
na Červenohorském sedle v Je-
seníkách. Výcviku se zúčastni-
lo 32 žáků a čtyři pedagogové.

V neděli jsme odjížděli s dob-
rou náladou, poněvadž letošní 
sněhové podmínky nám velmi 
přály. Na  sedle ležely místy až 
dva metry sněhu, a měli jsme tak 
po třech ne příliš příznivých le-
tech jistotu, že lyžování bude bez 
problémů. Navíc pár dní před 
termínem kurzu otevřeli v místě 

novou čtyřsedačkovou lanovku, 
proto jsme se těšili na příjemnou 
změnu vedle již stálých vleků.

První den jsme žáky rozdělili 
do  tří družstev podle jejich vý-
konnosti. První družstvo, dob-
ré lyžaře, si vzal na  starost pan 
učitel Kříž, aby spolu pilovali 
již zažité dovednosti a  vylepšili 
svůj styl lyžování. Dvojku vedla 

paní učitelka Procházková a pa-
třili sem žáci, kteří už na lyžích 
někdy stáli, a také pár šikovných 
začátečníků. Jejich úkolem bylo 
hlavně odstraňovat nedostatky, 
zlepšit držení těla při lyžování 
a  získat při sjezdu jistotu. Třetí 
družstvo tvořili úplní začáteč-
níci, kteří na  lyžích stáli popr-
vé a čekalo je tak nejvíce práce, 
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stejně jako jejich vedoucí, paní 
učitelku Lukasovou. Třetímu 
družstvu velkou měrou pomá-
hala i paní učitelka Bochníčko-
vá, která na kurzu působila jako 
zdravotník.

Výcvik probíhal ve  dvou fá-
zích: dopolední program od de-
víti do  dvanácti a  odpolední 
program od dvou do čtyř hodin. 
Uprostřed kurzu byl do progra-
mu zařazen odpočinkový půlden 
v podobě výletu do Šumperku.

Předposlední den lyžování 
jsme na svahu uspořádali pravi-
delnou jízdu dovednosti, kterou 
absolvují všichni dětští účastní-
ci kurzu. Cílem je nejen zajet co 
nejlepší čas ve slalomu, ale také 
splnit všechny další dovednostní 
požadavky. V každém družstvu 
byli vyhlášeni tři nejlepší lyžaři 
a byli odměněni medailemi, di-
plomy a drobnými cenami. Mezi 
začátečníky letos zvítězil Michal 
Šmarda před druhou Ivou Frý-
bortovou a třetí Vendulou Štěp-
ničkovou. V  druhém družstvu 
se na předních místech umístili 

Radek Vojta, Jin-
dřich Trávníček 
a  Monika Pouchlá. 
Z nejrychlejších na-
šich lyžařů nejlépe 
uspěli třetí Micha-
ela Frecerová a On-
dřej Odehnal, dru-
hé místo vybojoval 
Martin Syrovátka 
a celkovým vítězem, 
s nejlepším časem ze 

všech, se stala Adéla Jeřábková. 
Každý večer byl pro žáky při-

praven i  večerní program. Prv-
ní den se všichni dozvěděli po-
drobnosti o  denním režimu, 
vyslechli si řád LVK a pravidla, 
kterými se po  celou dobu po-
bytu mají řídit.  Další večery se 
nesly v  duchu zábavných her, 
děti si zahrály např. Bingo, Ac-
tivity, různé hry v kruhu, bavily 
se soutěžemi v  týmech či řešily 
logické úkoly, jež jim přichystali 
učitelé. Poslední večer byl mezi 
nás pozván člen horské služby 
a čekala nás přednáška o tom, co 

všechno se dá na  horách zažít, 
jaká zde hrozí nebezpečí a  jak 
se chovat v případě, že se stane 
zranění nám či někomu z našich 
blízkých. Žáky nejvíce zaujala 
tematika lavinového nebezpe-
čí. Celá beseda byla zakončena 
jejich dotazy na  toto téma. Po-
slední večer jsme také vyhlásili 
miss a  missáka kurzu, kterého 
si žáci sami zvolili. Letos byli 
těmi šťastnými Martin Syrovát-
ka a Adéla Jeřábková.

Výcvikový kurz žáků naší ško-
ly proběhl bez větších problé-
mů. Nikdo nebyl zraněn, nikdo 
nemusel odjet předčasně kvůli 
nemoci. Všichni žáci zvládli zá-
klady lyžování a točení oblouků. 
I přes drobné nedostatky ze stra-
ny provozovatele chaty si velký 
dík zaslouží i  místní personál, 
který pro nás dělal vše, co bylo 
v  jeho silách a  velmi dobře se 
staral o naše žaludky.

Snad i příští lyžařský kurz se 
vydaří aspoň jako ten letošní.

Mgr. Dana Procházková
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Na  naší škole proběhl 
ve dnech 1., 2. a 14. února 2012 
zápis žáků do první třídy školní-
ho roku 2012/13. K zápisu se do-
stavily děti, které dosáhnou šes-
tého roku věku do 31. 8. 2012.

K  plnění povinné školní do-
cházky mohlo být přijato i dítě, 
které dosáhne šestého roku věku 
v  době od  září do  konce červ-
na příslušného školního roku 
(tj. od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013), 
je-li přiměřeně tělesně i  dušev-
ně vyspělé a požádá-li o to jeho 
zákonný zástupce. Podmínkou 
přijetí dítěte narozeného v  ob-
dobí od září do konce prosince 
je také doporučující vyjádření 
školského pedagogického zaří-
zení, podmínkou přijetí dítěte 
narozeného od  ledna do  konce 
června doporučující vyjádření 
školského pedagogického zaří-
zení a odborného lékaře.

Přiměřenou duševní vyspělost 
a  celkovou tělesnou zralost po-
soudili zapisující učitelé na  zá-
kladě údajů získaných od rodičů 
(zákonných zástupců) a vlastního 
pozorování dítěte během zápisu. 

V novém školním roce plánuje-
me otevření dvou prvních tříd. 

Do školy přišlo v těchto dnech 
v  doprovodu svých rodičů cel-
kem 57 dětí. Většina z nich školu 
už znala, protože ji navštívila bě-
hem dnů pro předškoláky pořá-
daných jednotlivými školkami. 
Tentokrát to bylo trochu jiné, 
nové, plné očekávání. Vždyť 
zápis do  první třídy je pro děti 
a jejich rodiče velká událost.

Zatímco rodiče vyplňovali 
s  pedagogy potřebnou agendu, 
jejich ratolesti předváděly, co 
všechno umí a co doma i ve škol-
ce zatím zvládly. Školní zralost se 
u dětí ověřuje nenásilným poví-
dáním, kreslením a  činnostmi, 
které v  mnohém připomínají 
hru. Nastávající žáčci zpívají pís-
ničky či recitují. Také obtahu-
jí a překreslují různé tvary, kde 
si pedagog ověří vedoucí ruku 
i úchop tužky, opakují návodná 
slova pro zjištění úrovně řeči, 
při hře s kostkami a nakupování 
ověřujeme matematickou před-
stavivost. Jemnou motoriku si 
děti vyzkouší při vystřihování 
domečku, dále poznávají růz-
né tvary i barvy při hře s kost-
kami. Komunikační schopnosti 
zjistí učitel krátkým rozhovorem 
podle obrázku. Každý nastávají-
cí žáček si odnese ze školy drob-
né dárky, které pro ně vyrobily 
děti z vyšších ročníků.

Děti si připadají už velké 
a  jsou pyšné na  to, že už jsou 
brané jako „skoroškoláci“. Tak 

ať se jim od září ve škole dobře 
daří! Nezbývá než popřát všem 
budoucím prvňáčkům pěk-
ně prožité zbylé dny ve  školce, 
krásné prázdniny plné sluníčka 
a po nich velkou chuť do 1. třídy. 

Škola připravila pro zájemce 
„edukativně stimulační skupi-
ny“. Skupiny jsou určeny pro bu-
doucí prvňáčky a  jejich rodiče. 
Pod vedením zkušeného peda-
goga rozvíjí v dětech schopnosti 
a dovednosti důležité pro zvlád-
nutí vstupu do  základní ško-
ly. Obsahově velmi pestré lekce 
jsou zaměřené na smyslové vní-
mání, početní   představy, roz-
voj řeči, soustředěnost při práci, 
uvolňování ruky, správné držení 
tužky apod. Celkem bylo u zápi-
su 57 dětí, z toho 31 chlapců. Za-
psáno do prvního ročníku bylo 
47 dětí, z toho 25 chlapců.

Pokud rodiče (zákonní zá-
stupci) žádají o odklad povinné 
školní docházky, musí žádost 
doložit doporučením odborné-
ho lékaře a  školského poraden-
ského zařízení nebo klinického 
psychologa. O povolení odkladu 
rozhoduje ředitel školy. Žádost 
s  přílohou musí rodič doručit 
do školy do 31. 5. 2012 včetně.

Mgr. Radka Bochníčková, 
zástupce ředitele

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD



 

 

 

Co nabízíme: 

- Garanci prodeje za nejvyšší možnou cenu 
- Kvalifikovaný tržní odhad Vaší nemovitosti 
- Individulání přístup ke každému klientovi 
- Hypoteční úvěry 
- Vyplácení zástav, exekucí, řešení dražeb 
- Refinancování zadlužených nemovitostí 
- Výměny obecních bytů 
- Veškerý právní a finanční servis zdarma 

Z naší nabídky: 

- Rodinný dům o velikosti 4+1, po částečné rekonstrukci, se zahradou, parkování před domem, 
klidná ulice, Zbýšov                     2.490.000,- 

- Novostavba rodinného domu o velikopsti 4+kk, se zahradou, garáží, Ořechov         3.990.000,- 
- Rodinný dům v klidné části 3+kk, po kompletní rekonstrukci, zahrada, Zbýšov         1.250.000,- 
- Byt v osobním vlastnictví o velikosti 2+1, 58 m2, šatna, balkon, 2 sklepy, Zbýšov     1.100.000,- 
- Investiční příležitost: Kompletně zrekonstruovaný 1+kk, balkon, cihla, střed Brna       890.000,- 
- Byt o velikosti 3+1, lodžie, 7.p. s výtahem, dům po revitalizaci, Brno-St. Lískovec     1.690.000,- 
- Byt 2+1 v panelovém domě, slunný, udržovanný, balkón, sklep, Rosice                      1.600.000,-     
- Byt 3+1 , 71m2, 1.podlaží cihlového domu, dům po revitalizací, Zastávka                  1.550.000,- 
- DB Byt 2+1, 58m2, balkóm, klidná část obce, při rychlém jednání sleva, Zbýšov           950.000,- 
- Stavební pozemek určený pro výstavbu dvojgaráže, Rosice                         350.000,- 
- Stavební pozemek 3000m2,  vhodná investice, Zbraslav                                                1.450.000,- 

Aktuálně naléhavě hledáme: 

- Rodinný dům, min. 2+1, zahrada, Rosice, Tetčice, Neslovice, Babice, Zbýšov, Ostrovačice, 
Říčany                            do 3 mil.Kč 

- Stavební pozemek Rosice a blízké okolí, min. 500 m2                                            max. 2000,-/m2 
- Byt v Rosicích, min. 2+1, popř. Zbýšov           1.800.000,-  
- Byt v Zastávce, min 2+1, nejlépe ulice Havířska                            max.1.500.000,- 
- Byt k pronájmu 2+1 popř. menší 3+1 Rosice a okolí, nastěhování ihned                     do 10.000,- 
- Komerční areál k prodeji/nájmu (místo firmy, sklady, parkovací stání)                        dohoda 

Tel: 546 211 184                       Mob: 603 322 447  

Web: www.inexisreal.cz           Email: info@inexisreal.cz 



Mladí hasiči ze Zastávky

Lyžařský výcvikový kurz základní školy


	__obalka_ZZ_2012_01-WEB
	__vnitrek_ZZ_2012_01-WEB

