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Vážení čtenáři Zastáveckého zpravodaje,
s prvními jarními dny přichází také čas pro první
číslo nového ročníku Zpravodaje. Co nového se událo
v naší obci během posledních tří měsíců?!
Aktuálně reagujeme, prostřednictvím hned dvou
článků, na četné dotazy obyvatel Zastávky: co bude / má
se stát s objektem a prostorami bývalého závodu Hyro?
Stejně tak aktuálně ve Slovu starosty nechybí komentář
týkající se historicky první přímé volby prezidenta
republiky a věci související.
Činnost zastáveckých spolků, sdružení, vzdělávacích
institucí a zájmových organizací samozřejmě neutuchá.
Můžete tak sledovat např. zprávy z obecní knihovny,
perličky ze zápisu dětí do prvních tříd, aktivity našich
šachistů, nabídku letních táborů DDM, nebo i zprávu
monitorující situaci bezpečnosti, pořádku a kriminality
v našem regionu.
S přáním co nejhezčího jara a velikonočních svátků
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OBEC INFORMUJE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první měsíce roku 2013. V jeho úvodu
měla většina z nás možnost
poprvé zvolit prezidenta naší
republiky. Mnoho z nás věřilo
tomu, že takový historický akt
navodí v novém roce slavnostní atmosféru, probudí v nás
pocit hrdosti na naši zemi
a především přinese optimističtější pohled na budoucnost
nás a našich dětí.

Pevně doufám, že alespoň
v někom z Vás po prezidentské
volbě tyto pocity zůstaly i na jejím konci. Já se musím přiznat
k tomu, že u mne vítězí zejména radost, že je to už za námi.
Nemohu se zbavit dojmu,
že přímou volbu prezidenta
jsme chtěli zejména my, občané, čímž jsme se asi zřejmě dotkli našich poslanců a senátorů. Právě za uraženou pýchou
vidím přijetí takový zákonů
a prováděcích předpisů, které
z této volby učinily „frašku“ již
před jejím začátkem. Pokud by
v tom nebyla pýcha, pak by asi
připadla v úvahu jen ta nejhorší varianta: že naši zákonodárci už dobrý zákon dohromady
nedají.
Pozadu samozřejmě nemohli zůstat novináři. Jestliže
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v Americe stačí dvě debaty prezidentských kandidátů na celé
volby, tak u nás jsme měli jednu
až dvě debaty každý den. Na základě vlastní minimální zkušenosti s novináři mi nezbývá,
než zhluboka smeknout před
všemi kandidáty, kteří měli trpělivost odpovídat na neustále
se opakující otázky novinářů
a bez viditelné psychické újmy
pak zvládli i jejich komentáře.
I s odstupem času se domnívám, že všichni kandidáti věnovali své kandidatuře náležitou pozornost a že právě oni
byli nejsilnější stránkou volby
prezidenta.
Největším zklamáním pro
mne osobně byla reakce některých lidí po skončení volby.
Lidé, kteří se někdy mají tendenci se nazývat „svědomím
národa“, „hlídacími psy demokracie“, se začali pyšnit nápisy „Toto není můj prezident“.
Myslím si, že v současné době
již nebude žádný politik zvolen
jednomyslně, aby mohl vyhovovat všem. Současně si žádná kasta samozvaných celebrit
či osobností nemůže osobovat
právo pohrdat názory ostatních
lidí. Volby byly, jsou a snad
i budou základem demokracie.
Neschopnost pogratulovat vítězi voleb a respektovat jejich
výsledky není podle mne ničím
jiným než znakem obrovské

pýchy, které jsme bohužel v naší
společnosti svědky stále častěji.
Nevím, jestli je slovo pýcha,
které jsem ve svém článku použil vícekrát, slovem pravým,
nicméně mám stále silnější pocit, že je celá naše civilizace stále
pyšnější a v evropském měřítku
i stále přezíravější. Ačkoliv nevím, zda již není pozdě, myslím si, že bychom se měli začít
bránit přesvědčování o tom, že
technika je pro nás zcela nepostradatelná, že je dobře, když
jsou všechny informace o nás
dávány do nových databází, že
je nutné vytvářet nové registry, že je ze zákona nezbytné mít
k sobě „vzdálený přístup“.
Myslím si, že bychom neměli především zapomínat na to,
že jsme lidé. Že je nám dána
schopnost komunikovat, že
jsme schopni citu, že umíme řešit spory jinak než násilím, že se
můžeme vzájemně respektovat
a mít rádi. Myslím, že bychom
k sobě měli mít „blízký přístup“.
Jsem velice rád, že se nezadržitelně blíží jaro, delší dny,
příjemnější počasí a snad i více
sluníčka, že budeme mít možnost být více spolu. Byl bych
velice rád, kdybyste našli v nabídce akcí obce a všech spolkových a sportovních organizací v obci dostatek příležitostí

k tomu se co nejvíce potkávat.
Ještě raději bych byl, kdybyste
se těchto akcí nejen zúčastnili,
ale podíleli se i na jejich přípravách. Úplně nejraději bych byl,
kdybyste měli i další náměty
na zpestření našeho společného života v obci a regionu. Ze
zkušeností vím, že při samotných přípravách na nějakou
akci se zažije přinejmenším
stejně legrace jako při vlastní
akci. A kupodivu se při těchto
akcích vyřeší i dost problémů
a vysvětlí řada sporných věcí.
Nevím, zda jsem třeba někoho
z Vás nalákal, ale byl bych za to
moc rád.
Pevně věřím, že bude i mnohem více příležitostí mluvit
o jedné z nejzákeřnějších fám,
kterou jsem ve svém dosavadním životě zažil, a to o fámě
o stěhování romských občanů z Cejlu, Francouzské a snad
z celého Brna na pozemky bývalých Juranových závodů a firmy Hyra. Po věcné stránce mluví o této problematice na jiném
místě Zpravodaje pan místostarosta. Protože mne tyto záměrně šířené informace osobně
uráží, dovolím si připomenout
i lidské hledisko.
Většina z nás sleduje realitu
v naší společnosti a je svědkem
toho, že lidé zranění a postižení jsou vyléčeni rozhodnutím
politiků a následně posudkových lékařů, kteří je nikdy neléčili. Možná ve světlech naprostých absurdit, bezpráví

a bezohlednosti se někteří domnívají, že není rozdílů mezi
lidmi. Naštěstí ale jsou, naštěstí
jsme každý svébytná osobnost.
Jestliže je vesměs společným
jmenovatelem největších absurdit neznalost reality a konkrétních lidí, myslím si, že mohu
zcela odpovědně, i za všechny
členy zastupitelstva, prohlásit, že my jsme s obcí Zastávka
pevně spojeni, prožili jsme zde
nejkrásnější léta svého života
a přejeme si zde stejně rádi žít
i nadále.
Představa, že bych se měl stydět podívat se kamarádovi či
sousedovi do očí mi přijde natolik nepřijatelná, že jsem se
poměrně dlouho této fámě dostatečně nevěnoval. Asi to byla
chyba, ale domníval jsem se,
že jsme v minulosti několikrát
prokázali, že si hned tak něco
nemusí nechat líbit ani malá
obec daleko od Prahy.

kteří chtějí pomlouvat, v tomto
případě za každou cenu.
Vážení spoluobčané,
asi je o mně známo, že nemám vůbec rád zimu. Při zpětném čtení svého slova starosty
se mi zdá, že je to zčásti i poznat z jeho obsahu. Nicméně jsme na hřišti začali hrabat
trávu, ráno mne vzbudili ptáci, v úřední hodiny už chodím
za světla do práce i z práce, svítí
sluníčko, deváťáci se po přijetí
na střední školy nechtějí učit,
šesťáci už nemají čas napsat
domácí úkoly, fotbalisté nedávají fotky na průkazky, manželka začíná mít sklony k hledání nepořádku, takže je pro
mě zase konečně krásně. Přeji
Vám všem, aby byl pro Vás svět
rovněž každý den barevnější, k tomu samozřejmě hodně
zdraví štěstí a pohody. A těším
se na Vás.
Petr Pospíšil,
starosta obce

Samotná výstavba bytů pro
sociálně vyloučené v této lokalitě má podle mého názoru jednu nelogičnost za druhou, nicméně o každé jednotlivé jsme
s Vámi já i ostatní členové zastupitelstva, připraveni diskutovat. Pokud by došlo byť jen
k náznaku fámou nastíněnému vývoji, tak by zastupitelstvo
bylo, stejně jako v minulosti
hybatelem dalších akcí, petic,
či dalších forem protestů. Nic,
vůbec nic však v této době není
k řešení. Snad jen zloba těch,
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VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 31. 10. 2012
ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 31. 10. 2012
2. rozpočtové opatření č. 10/2012 obce
Zastávka
3. ceník poplatků a služeb obecní knihovny
Zastávka na rok 2013
4. vytvoření Integrovaného strategického plánu MAS Brána Brněnska, o.s.
5. vstup Mikroregionu Kahan dso do MAS
Brána Brněnska, oso
6. darovací smlouvu mezi Jihomoravským krajem jako dárcem a obcí Zastávka jako obdarovaným na darování movitého majetku
7. prodej vozidla Destacar NX 13BD, rok výroby 1996, za cenu 15 000 Kč
8. podání žádosti na zřízení pracovních pozic pomocí prostředků Úřadu práce
Brno-venkov
9. uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka a společností TestSystems s.r.o., Komenského 308,
Zastávka v zastoupení společností PRODI
STAV BRNO spol. s r. o. o právu provést
stavbu „Uložení přípojky NN, na pozemku p. č. 443/1 v souvislostí s realizací akce
„Přístavba, nástavba a stavební úpravy, sídlo
společnosti TestSystems s.r.o.

ZO bere na vědomí:
1. pronájmu části pozemku p. č. 103/1
2. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
3. informaci o přípravách rozpočtu na rok 2013
4. stav pohledávek a závazků k 31. 10. 2012
5. informace starosty a místostarosty obce
o realizaci akce Dostavba kanalizace v obci
Zastávka.
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6. informaci o činnosti příspěvkových organizací a organizačních složek obce.
7. informaci o činnosti Mikroregionu Kahan
dso, Regionální úzkorozchodné železnice
o.p.s., KTS Ekologie s.r.o., Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, Svazu měst a obcí
České republiky a Energoregionu 2020“
8. záměr prodeje pozemku p. č. 982/4 o výměře 22 m2
9. záměr prodeje pozemku p. č. 797 o výměře
462 m2
10. záměr prodeje pozemku p. č. 1359 o výměře 23 m2
11. záměr pronájmu pozemku p. č. 196/1 o výměře cca 75 m2.

ZO ukládá:
1. starostovi obce a předsedovi finančního výboru předložit na ZO 28. 11. 2012 návrh
rozpočtu obce Zastávka na rok 2013
2. vedení obce připravit návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 797 o výměře
462 m2
3. vedení obce jednat a vlastníky bytů Havířská
osada č. p. 601, 602, 603 ve věci prodeje zahrad na pozemku p. č. 1129/1
4. vedení obce připravit potřebné materiály (zaměření, rušení stávajících nájemních
smluv, …) tak, aby bylo možné jednat o prodeji pozemku p. č. 1176
5. starostovi obce podepsat kupní smlouvu
na prodej vozidla Destacar NX 13BD, rok
výroby 1996, za cenu 15 000 Kč.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 28. 11. 2012
ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28. 11. 2012
2. pronájem části pozemku p. č. 103/1 o výměře
154 m2 za 5 Kč/m2/rok s tím, že v příslušné
nájemní smlouvě bude stanovena výpovědní
doba pro nájemce i vlastníka v délce 1 měsíc,
oba subjekty budou moci dát výpověď z této
nájemní smlouvy kdykoliv v průběhu roku,
a to i bez udání důvodu
3. rozšíření kabelové televize (potřebné finanční prostředky jsou součástí rozpočtového
opatření č. 11/2012)
4. rozpočtové opatření č. 10/2012 obce Zastávka
5. návrh rozpočtu obce Zastávka na rok 2013
6. odpisový plán Základní školy a Mateřské
školy T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno
‑venkov na rok 2013 (celkem za organizaci
770 064 Kč)
7. odpisový plán Domu dětí a mládeže
Zastávka, okres Brno-venkov na rok 2013
(celkem za organizaci 24 672 Kč)
8. prodej pozemku p. č. 982/4 o výměře 22 m2
za cenu 300 Kč/m2 a náklady prodeje a příslušnou kupní smlouvu
9. prodej pozemku p. č. 1359 o výměře 23 m2
za cenu 300 Kč/m2 a náklady prodeje a příslušnou kupní smlouvu
10. pronájem části p. č. 196/1 o výměře 75 m2, zahrada, za cenu 5 Kč/m2 /rok a příslušnou nájemní smlouvu NS 1/2013
11. uzavření podnájemní smlouvy na byt č. 2
Zastávka, Hutní osada 14 a to maximálně
do 31. 12. 2013
12. smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (oprávněný E.ON, p. č. 734/3
„Zastávka, přeložka NN, VN, dokončení“
a pověřuje starostu obce jejím podpisem

13. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
14. zapojení obce Zastávka do procesu komunitního plánování, který bude probíhat v obcích správního obvodu MěÚ Rosice v letech
2013–2014. Výsledkem tohoto procesu bude
zpracování a schválení Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb (Komunitního plánu) pro roky 2015–2019
15. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na výdaje spojené se
zabezpečením akceschopnosti jednotky SDH
obce na rok 2012 a pověřuje starostu obce jejím podpisem
16. přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 10/08 o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci
Zastávka pro rok 2013 a pověřuje místostarostu obce jejím podpisem.

ZO neschvaluje:
1. prodej pozemku p. č. 135/1
2. pronájem (ani případný prodej) části pozemku p. č. 505/1.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. stav pohledávek a závazků k 28. 11. 2012
3. informaci o činnosti příspěvkových organizací a organizačních složek obce
4. informaci o činnosti Mikroregionu Kahan
dso, Regionální úzkorozchodné železnice o.p.s., KTS Ekologie s.r.o., Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, Svazu měst a obcí
České republiky a Energoregionu 2020
5. záměr prodeje pozemku p. č. 219/25 o výměře 12 m2.
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ZO ukládá:

1. starostovi obce zveřejnit návrh rozpočtu obce
na rok 2013 způsobem v místě obvyklém

2. starostovi obce zajistit příslušné kroky spojené s platností vyhlášky č. 2/2012
3. starostovi podepsat příslušné smlouvy pod
body č. 12, 15, 16 usnesení ZO.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 19. 12. 2012
ZO schvaluje:

1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19. 12. 2012
2. rozpočtové opatření č. 10/2012 obce
Zastávka
3. aktualizaci odpisového plánu obce Zastávka
na rok 2012
4. rozpočet obce Zastávka na rok 2013
5. uzavření nájemních smluv s žadateli na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12.
2013 – Stará osada 9, 10, 11, Hutní osada 14,
Martinská osada 76, 77, 574, 575
6. uzavření nájemní smlouvy s žadatelkou
na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 30. 6.
2013 – Martinská osada 573
7. prodej pozemku p. č. 219/25 o výměře 12 m2
za cenu 500 Kč/m2 a náklady prodeje a příslušnou kupní smlouvu
8. termíny jednání Zastupitelstva obce
Zastávka v prvním pololetí 2013: středa
30. 1. 2013 v 17.00 hodin, středa 27. 2. 2013
v 17.00 hodin, středa 27. 3. 2013 v 17.00 hodin, středa 24. 4. 2013 v 17.00 hodin, středa
29. 5. 2013 v 17.00 hodin, středa 26. 6. 2013
v 17.00 hodin
9. zřízení dvou nových pracovních míst (koordinátor veřejné služby a uklízečka veřejných prostranství), navýšení počtu pracovníku obce Zastávka o úvazek 2,0. Celkový
počet zaměstnanců obce je 16,5 úvazku
k 2. 1. 2013. ZO schvaluje uzavření příslušných smluvních vztahů s Úřadem práce
Brno-venkov
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10. zrušit části obce s názvy Leninova čtvrť
(nyní ulice Sportovní) a Gottwaldova čtvrť
(nyní ulice Havířská) a zvážit název Nivky
jako sídlo – místní část, (na mapě jsou
uvedeny jednotlivé ulice). Tyto místní názvy jsou stále vedeny v katastrální mapě
a v Základní mapě ČR v měřítku 1:10 000
11. zrušení názvů ulic z důvodu nahrazení jinými názvy: Bendlova, Antonína Zápotockého,
Švermova, Šmeralova, Fučíkova, Zdeňka
Nejedlého
12. zrušení názvů průmyslových závodů z důvodu jejich neexistence: Důl Julius, Šmeralovy
závody, Závody říjnové revoluce Jihlava, pobočka Zastávka
13. zrušení částí obce: Leninova čtvrť,
Gottwaldova čtvrť
14. zrušení sídla – místní část: Nivky (domy nejsou číslovány v jedné číselné řadě)
15. bezplatný pronájem prostor v Dělnickém
domě pro pořádání společenských akcí –
stužkovací ples gymnázia 18. 1. 2013 a výroční schůze Svazu tělesně postižených
v ČR, o.s. dne 22. 3. 2013.

ZO neschvaluje:
1. převod nájemní smlouvy žadatelky bytu
na adrese Zastávka, Stará osada 11 na syna
2. příspěvek Diecézní charitě Brno, oblastní
charita Rajhrad.

ZO ukládá:
1. místostarostovi zajistit vypracování geometrického plánu – prodej pozemků

2. starostovi zajistit vyčíslení nákladů na připojení kabelové televize pro nového
účastníka

3. starostovi obce zveřejnit termíny jednání
Zastupitelstva obce Zastávka na 1. pololetí
2013 způsobem v místě obvyklém.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 31. 1. 2013
ZO schvaluje:

1. schvaluje program zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 30. 1. 2013
2. zrušení nájemní smlouvy na pozemek p. č.
135/1
3. podání žalob na vyklizení bytu č. 2 o velikosti
3+1 v domě č. p. 11 – a na vyklizení bytu č. 5
o velikosti 2+1 v domě č. p. 9
4. plán kontrolní činnosti kontrolního výboru
Zastupitelstva obce Zastávka na první pololetí 2013
5. rozpočtové opatření č. 1/2013 obce Zastávka
6. všeobecné podmínky pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce
Zastávka
7. poskytnutí finančních prostředků na činnost
v roce 2013 organizacím uvedeným v příloze
k tomuto usnesení
8. odpisový plán obce Zastávka na rok 2013,
včetně přílohy k odpisovému plánu č. 4
9. nevypisovat konkursní řízení na místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka,
okres Brno-venkov
10. vypsat konkursní řízení na místo ředitele příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže,
Zastávka
11. smlouvu č. 014130002091/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, uzavřenou s f. E.ON Distribuce, a.s. (stavba pod
názvem „Zastávka, ČS ul. Cukrovarská –
příp. NN“)
12. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a o právu stavby ve prospěch budoucího

13.
14.
15.

16.
17.

nájemce mezi Správou železniční dopravní
cesty, státní organizací a obcí Zastávka (elektrifikace trati), kdy předmětem smlouvy bude
nájem pozemků p. č. 1271/2 o předpokládané výměře 32 m2, p. č. 999/7 o předpokládané
výměře 75 m2, p. č. 1001/1 o předpokládané
výměře 34 m2, p. č. 1002/4 o předpokládané
výměře 26 m2
smlouvu o podnájmu bytu č. 3, Stará osada
č. p. 79, Zastávka do 30. 6. 2013
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o zákazu
konzumace alkoholu
podání žádosti o dotaci na odstranění havarijního stavu šaten ve sportovním areálu
v obci Zastávka a schvaluje podání žádosti
v rámci POCV JMK (úroky z úvěrů) v případě, že bude tento dotační titul vypsán.
ceník poskytovaných služeb v roce 2013
prominutí
nájemného
za
pronájem
Dělnického domu u příležitosti konání společenských akcí (ples) pro organizace SDH
Zastávka, Zahrádkáři Zastávka, Občanské
sdružení mažoretky Anife Rosice.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. výsledky činnosti knihovny a zajímavosti
z roku 2012
3. informaci o činnosti příspěvkových organizací a organizačních složek obce
4. informaci o činnosti Mikroregionu Kahan
dso, Regionální úzkorozchodné železnice o.p.s., KTS Ekologie s.r.o., Svazku
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vodovodů a kanalizací Ivančice, Svazu měst
a obcí České republiky a Energoregionu 2020
5. záměr prodeje pozemku p. č. 797 o výměře
462 m2
6. záměr pronájmu pozemku p. č. 163/4
7. záměr pronájmu pozemku p. č. 1003/13, p. č.
1003/7.

ZO neschvaluje:
1. připojení obce k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“.

3.

4.
5.

6.

ZO ukládá:
1. stavební komisi provést místní šetření a předložit ZO možnosti řešení v souvislosti se žádostí na p. č. 135/1
2. starostovi a místostarostovi obce, předsedovi finančního výboru a předsedkyni kontrolního výboru vypracovat systém hodnocení
upřesněných nabídek zájemců o pronájem

7.

nebytových prostor – restaurace Dělnický
dům, do 27. 2. 2013
Mgr. Baštařové informovat na zářijovém jednání ZO členy zastupitelstva o činnosti kontrolního výboru za první pololetí 2013
místostarostovi zajistit obecní knihovně připojení k internetu
starostovi obce zajistit příslušné kroky spojené s platností obecně závazné vyhlášky
č. 1/2013 o zákazu konzumace alkoholu
místostarostovi obce projednat možnou
spolupráci při zajištění represe a prevence
na úseku požární ochrany na katastrálním
území obce Lukovany s příslušnými orgány
HZS Jihomoravského kraje a vedením obce
Lukovany a následně připravit Smlouvu o výpomoci při zdolávání požárů a dalších živelných pohromách a jiných mimořádných událostech – Sdružení jednotky požární ochrany
starostovi obce jednat o problematice vlastnictví pozemků p. č. 852 a p. č. 889.

Použití příspěvku k částečné úhradě
nákladů obce vynaložených v souvislosti
s azylovým zařízením v roce 2012
Poskytovatelem příspěvku je Správa uprchlických zařízení
Ministerstva vnitra České republiky.

PŘÍJMY

VÝDAJE

IV. čtvrtletí roku 2011....................19 952 Kč

Veřejné osvětlení – materiál.................3 927 Kč

I. čtvrtletí roku 2012.......................21 472 Kč

Veřejné osvětlení – oprava...................15 513 Kč

II. čtvrtletí roku 2012.....................24 216 Kč

Sběr a svoz komun. odpadů – služby.....46 328 Kč

III. čtvrtletí roku 2012....................20 128 Kč

Sběr a svoz ostat. odpadů – služby.........20 000 Kč

CELKEM.....................................85 768 Kč

CELKEM........................................... 85 768 Kč
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JAK TO BUDE S AREÁLEM BÝVALÉHO
ZÁVODU „HYRO ZASTÁVKA“?!
Jak si řada z nás všimla, v areálu bývalého závodu Hyro, na ulici Lipová, koncem roku 2012 začal
čilý ruch převážně demoličních strojů. Řada z nás si asi i řekla, že konečně někdo s tímto zchátralým
areálem něco dělá. Že už snad končí doba, kdy se z prosperujícího areálu dob minulých stalo spíše
útočiště bezdomovců a vykradačů kovů. Nic však nemůže trvat věčně, a tak ani pěkný pocit z toho,
že by v těchto místech mohlo vyrůst pěkné prostředí, dlouho nevydržel.

Aniž by se někdo zajímal
třeba o schválený územní plán
obce, nebo se třeba oficiálně dotazoval investora, jímž je společnost Campell Finance, a.s.,
vypustil do světa informaci,
že se zde budou stavět bytové
domy pro sociálně slabé občany, nebo dokonce pro ty nepřizpůsobivé. V některých případech už takzvaní „fámisté“
informaci vypilovali tak dokonale, že znají lokality, odkud se
budou tito občané do Zastávky
stěhovat. Jednou to byl brněnský Cejl, podruhé zase proslulá ulice Bratislavská a nakonec
i některé lokality Slovenska se
ukázaly jako pravděpodobné.
Za svou kariéru místostarosty obce jsem slyšel mnoho
názorů, co a jak děláme v obci
špatně. V některých případech byla výtka oprávněná, jindy byla pravda na naší straně.
Nicméně to, že si někdo vůbec
dokáže představit, nebo tomu
snad i uvěří, že by se našel jeden, jediný člen zastupitelstva
obce Zastávka, který by schvaloval, nebo snad i prosazoval
sestěhování nepřizpůsobivých
občanů k nám, do naší obce,
tomu nemohu uvěřit dosud.

Když jsem tuto fámu uslyšel
poprvé, říkal jsem si: zase nějaký vtipálek se nudil. Ale protože se občané neustále na vedení
obce obracejí s žádostí o vyjádření k této informaci, rozhodl
jsem pro Zpravodaj napsat pár
řádků.
Tedy věci se mají takto.
V prvé řadě, jak už jsem uvedl
v začátku tohoto článku, areál
bývalé firmy Hyro, spol. s r.o.,
dnes vlastní společnost Campell Finance, a.s. Tato firma
v roce 2008 požádala Zastupitelstvo obce Zastávka o provedení změny územního plánu
obce Zastávka a to ve smyslu
plochu stávajícího výrobního
závodu změnit na využití pozemků pro bydlení a občanskou vybavenost. Na základě
projednání všemi příslušnými
orgány vztahujícími se k problematice územního plánování,
stanovení kritérií a podmínek
pro možnosti využití uvedené
plochy pro bydlení a občanskou vybavenost v roce 2009
došlo ke schválení „Změny
č. III územního plánu sídelního
útvaru obce Zastávka“. Na základě uvedené – podotýkám,
že pořád platné změny č. III

územního plánu naší obce –
stále platí, že v dané lokalitě
může proběhnout pouze výstavba bytových domů a občanské vybavenosti. Pod pojmem
občanská vybavenost bychom
si měli představit budovy primárně sloužící ku prospěchu
společnosti, jakými jsou domy
s pečovatelskou službou, vzdělávacích zařízení, sportovní
haly, správní a administrativní
objekty, nákupní a obchodních
centra apod.
Já osobně jsem se účastnil několika jednání s investorem, kdy
jím projektované návrhy vždy
mluvily o využití pozemků uvedeným způsobem, kdy převážnou část měly tvořit právě bytové domy. Při těchto jednáních
samozřejmě padaly i ceny za bydlení, které byly odpovídající
stávající cenové hladině, tedy
v řádu milionů korun. V žádném případě se návrh netýkal
nějakých holobytů, nebo něčeho podobného. Je také nutné
říci, že i tato výstavba není dořešena, hlavně co se týká příjezdových komunikací v této lokalitě.
Jak jistě všichni víme, do uvedeného areálu v současné době
vede pouze jedna příjezdová
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cesta z ulice Lipová. Při představě, že by touto místní komunikací měla denně přijíždět a odjíždět, řekněme stovka vozidel,
je nadmíru jasné, že by to vedlo
k častým dopravním kolapsům.
Proto jak vedení obce Zastávka,
tak i většina příslušných orgánů
a majitelů okolních pozemků
hledá varianty, jak dopravně zajistit tento pozemek i jinak. Jako
nejrozumnější varianta se nabízí
vybudovat komunikaci ze směru ulice Cukrovarská, přesněji
za areálem bývalých uhelných
skladů. Toto však je jak na rozhodnutí a stanoviscích především investora staveb ve zmíněném areálu, tak i případných
investorů na pozemcích v katastrálním území Rosic, kde se případná výstavba objektů pro bydlení taktéž plánuje.

Samozřejmě, že po vypuštění intenzivní fámy o plánované
výstavbě holobytů v dané lokalitě jsem kontaktoval i vedení společnosti Campell Finance, a.s., s žádostí o stanovisko
k uvedeným informacím. Následně mi bylo vedením této
společnosti sděleno, že v současné době probíhají demoliční práce v uvedeném areálu
s tím, že si společnost provádí
analýzu, jaká je poptávka pro
případné využití areálu. Varianty pro využití areálu jsou dle
jejich sdělení dvě. Buď v souladu s územním plánem obce
Zastávka bude celá plocha využita pro bydlení a občanskou
vybavenost, anebo se ještě nabízí varianta využití ploch jako
logistického areálu. Oběma
těmto návrhům pro využití

Bez dalšího
komentáře…
… stačí si prohlédnout fotografie svědčící
o tom, jak opět řádili vandalové v noci z pátku
15. února na sobotu 16. února 2013. Potřebovali k tomu řádnou dávku alkoholu a hlavně odpadkové koše, kterými si pomáhali, když ničili
čtyři skleněné výplně na zastávce IDS na nádraží. Obec je zaplatí ze svého rozpočtu, nepořádek uklidili pracovníci technické čety. Jak dlouho to bude trvat, než je „opilí siláci“ opět zničí?
Co na to říkají naši spoluobčané? Smíříme se
s tímto stavem, nebo něco podnikneme?
Jaroslava Baštařová,
členka ZO
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uvedeného území musí ale vždy
předcházet jak územní, tak
i následně stavební řízení, což
jsou kroky, do kterých bude
mít vždy vedení obce a zastupitelstvo obce co říct a v případě
potřeby jej regulovat. Já osobně
nevěřím, že by se našel někdo
ze současného Zastupitelstva
obce Zastávka, který by podpořil jakýkoliv návrh, jež by měl
zhoršit život v naší obci.
Vážení spoluobčané, věřte,
že nám není jedno, co se v naší
obci děje. Pokud Vám někdo
tvrdí opak, neváhejte a obraťte
se na nás, abychom Vám poskytli pravdivé informace. Nepodléhejte, jak se na vesnici
říká, „hloupým drbům, které
roznášejí hloupé drbny“.
Za členy ZO Zastávka
Zdeněk Milan, místostarosta

TKR

V souvislosti s modernizací našeho televizního
kabelového rozvodu (TKR) došlo v minulých měsících
k několika změnám v nabídce televizních programů.

Analogové programy jsou
dostupné na všech televizorech
(i starší typy TV). Nepřináší
však tak kvalitní signál a zejména novější plazmové a LCD
televizory nemusí při zobrazování těchto programů mít obraz dostatečně kvalitní.
Infokanál Zastávka, Nova
Sport, Spektrum, Cool, STV1,
Markíza, EuroSport, Prima
Family, ČT2, ČT24, Nova,
ČT1, ORF2, CS Film,
ORF1, Barrandov, ČT2,
Nova Cinema, Noe,
ČT4 Sport, Óčko, JOJ,
JimJam
Digitální programy
šířené v naší „kabelovce“ naopak vyžadují nové typy televizorů
s digitálním přijímačem, nebo k jejich sledování musí být ke starším přijímačům připojen
set-top-box (dnes je v nabídce
obchodů s elektronikou široký
výběr a cenové relace začínají
od 500 Kč).
Digitální kanály jsou šířeny
v tzv. multiplexech (digitální
vysílací sítě) – na jednom kanálu lze naladit více programů.
Do budoucna budou všechny
televizní společnosti nabídku
programů rozšiřovat, proto je
možné, že již v době, kdy čtete

tyto řádky, není níže zveřejněný seznam kompletní:
Multiplex 1: ČT1, ČT2, ČT24,
ČT4 Sport
Multiplex 2: Nova, Nova
Cinema, Prima Family, Prima
Cool, Barrandov
Multiplex 3: Prima Love,
Óčko, Prima Zoom, Šlágr TV
Multiplex 4: Telka, Nova HD,
Fanda, Smíchov, Pohoda,
inzertTV

Dále jsme jako bonus
do TKR přidali nabídku některých programů ze zahraničních
multiplexů, které nejsou běžně
„dostupné“ v pozemním vysílání na našem území:
Slovenské: Markíza, STV2, JOJ
PLUS, TA3
Cizojazyčné: EuroSport, RTL,
RTL2, Super RTL, Euro News
(multilanguage), Vox
Nejvyšší kvalitu signálu nabízí programy s označením HD.

Toto označení znamená, že je
signál šířen ve vysokém rozlišení. Pro tento signál však
musí být i nové televizní přijímače vybaveny tunerem, který
je schopen program rozkódovat a zobrazit. Tyto televizory
jsou označovány v obchodech
jako FullHD. Televizory HDready sledování tohoto vysílání neumožňují, jakkoli mohou
kvalitně zobrazit například signál z DVD přehrávače či
počítače.
Pokud na vašem televizoru nemáte všechny
výše zmíněné programy naladěny, zřejmě váš
přijímač nemá službu
automatického vyhledávání nově zařazených
tv stanic a je nutné znovu TV přeladit. Jestliže
ani po tomto kroku nemůžete stále sledovat celou nabídku TKR, chyba nemusí být
ve vašem přijímači. Proto bychom vás chtěli informovat, že
připomínky k provozu je třeba
hlásit na tel. čísle 604 919 004,
a to nejlépe formou SMS
(umožňuje lépe reagovat při
případné nekvalitě signálu či
nedostupnosti
jednotlivých
programů).
Petr Pečenka,
předseda informační komise
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OBECNÍ KNIHOVNA –
VÝSLEDKY ČINNOSTI
2011

Zajímavosti
z roku 2012

2012

Stav knihovního fondu –
celkem svazků........................................ 13 997.......... 14 592
• z toho naučná............................................. 4 171...............4 232
• beletrie........................................................ 9 826............ 10 360
Přírůstky.................................................. 1 384............ 1 122
Odpisy......................................................... 870............... 527
Odebíraná periodika.................................... 52................. 53
Registrovaní čtenáři................................... 400............... 427
• z toho do 15 let............................................. 171..................177
Návštěvníci v knihovně........................... 6 659............ 6 250
Výpůjčky celkem.................................... 27 156.......... 31 829
• z toho výpůjčky periodik.......................... 5 693...............6 560
Požadavky na meziknihovní
výpůjční službu............................................. 60................. 68
• z toho kladně vyřízené................................... 59....................65
Kulturní a vzdělávací akce............................ 30................. 22
Počet návštěvníků akcí............................... 606............... 476
Návštěvníci využívající internet
v knihovně.................................................. 506............... 362
Návštěvníci on-line služeb....................... 1 272............ 1 031
Počet návštěv webové stránky
knihovny.................................................. 5 812............. 6529

14 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

Čtenáři:
• nejmladší čtenář se narodil
v roce 2010
• nejstarší čtenář se narodil
v roce 1925
• nejvíce našich čtenářů se narodilo v roce 1999 = 37
• nejvíce našich čtenářů má
bydliště na Staré osadě = 40
(následuje Havířská = 38, Lipová = 35)
Knihy, časopisy:
• Nejčtenější časopis pro mládež = Čtyřlístek, pro dospělé = Vlasta
• Nejčtenější knihy pro mládež – 1. komiks Simpsonovi, 2. Moliére: Lakomec, pro
dospělé: Keleová-Vasilková:
Duhový most
V knihovně naleznete:
• 411 knih na téma „ruční práce“, 161 kuchařek, 169 cestopisů, 58 knih na téma
„závislosti“, 190 knih o zvířatech, 54 knih o dinosaurech, 39 Krtečků, 18 Barbie,
126 knih o upírech, 314 encyklopedií, 120 knih o zdraví,
330 sci-fi, 161 cizojazyčných
knih – převážně v angličtině,
181 „disneyovek“.
Jarmila Zahradníková

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ
SITUACI V OBCI ZASTÁVKA
ZA ROK 2012
Vážený pane starosto, předkládám Vám zprávu o bezpečnostní situaci v obci Zastávka za období
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.

V rámci celého teritoria Obvodního oddělení Policie ČR
Rosice bylo za uvedené období spácháno celkem 601 trestných činů, z čehož se podařilo
objasnit 218 trestných činů, tj.
36,3 %. Oproti roku 2011 došlo k navýšení počtu spáchaných trestných činů o 85 trestných činů. Z jiného pohledu
na statistický výkaz vyplývá,
že 379 trestných činů směřovalo proti majetku, mezi nejčastější patří vloupání do vozidel
a krádeže věcí z nezajištěných
vozidel (61 případů), dále vloupání do rodinných domů a rekreačních chat (54 případů),
vloupání do tzv. jiných objektů jako kůlny, garáže (39 případů) a krádeže motorových
vozidel (12 případů). Mimo to
bylo oznámeno 32 skutků, kdy
si jeden z rodičů (většinou se
jedná o otce) neplnil vyživovací povinnost na své děti. Dalších 26 trestných činů bylo spácháno na úseku ochrany zdraví
a veřejného pořádku (napadení
či vyhrožování, porušování domovní svobody či práv k domu
apod.) a zbylé trestné činy se
týkají problematiky dopravy,

tedy např. jízdy pod vlivem alkoholu či pod vlivem jiných
omamných látek (10 skutků)
a v neposlední řadě jízdy s motorovým vozidlem v době zákazu řízení či bez řidičského
oprávnění (18 skutků).
Dopravní nehody zpracovává samostatný specializovaný policejní útvar s působností
na celém teritoriu Brno-venkov. V roce 2012 bylo na území Brno-venkov zaznamenáno celkem 1242 dopravních
nehod, při kterých zemřelo
16 osob, 56 osob bylo zraněno těžce a 376 osob utrpělo
lehká zranění. Celková materiální škoda při DN na Brno-venkov činí 85 731 400 Kč.
Z hlediska nejčastějších příčin
bylo nejvíce nehod způsobeno

nesprávným způsobem jízdy (627 ON), dále nepřiměřená rychlost (267 ON) a nedání
přednosti v jízdě (180 ON), nezaviněná řidičem – 141 nehod
(např. chodci, střet se zvěří).
V obvodu OOP Rosice došlo
v roce 2012 ke 191 dopravním
nehodám, při kterých utrpěly 3 osoby smrtelné zranění,
7 osob těžké zranění a 64 osob
lehká zranění, kdy vznikla celková hmotná škoda ve výši
16 958 000 Kč. Z rozboru příčin
nehod vyplývá, že nesprávným
způsobem jízdy bylo způsobeno 83 nehod, nepřiměřenou
rychlosti jízdy 60 nehod, nedáním přednosti v jízdě 24 nehod
a 21 nehod nebylo zaviněno řidičem vozidla.

Přehled trestné činnosti
v teritoriu obce Zastávka
v období od 1. 1. do 31. 12.
2012
Celkem bylo ve shora uvedeném období šetřeno 40 trestných činů, přičemž u 19 trestných činů byl zjištěn pachatel.
Skladba trestných činů: krádeže vloupáním do objektů firem a garáží – 4 případy,
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 15

krádeže vloupáním do rodinných domů, novostaveb, st.
buněk – 6 případů, krádeže
prosté – 12 případů, podvodné jednání – 4 případy, řízení
vozidla pod vlivem návykové
látky (alkohol, drogy) – 4 případy, ostatní trestná činnost –
10 případů (jedná se zejména
o tr. činy neplacení výživného, maření výkonu úředního
rozhodnutí, neoprávněné držení platební karty a fyzické
napadání).
U trestných činů je skladba různá, jak vyplývá z výše
uvedeného přehledu. U trestných činů převládají, jak je vidět u výše uvedeného přehledu,

majetkové trestné činy, tj. krádeže prosté a dále krádeže vloupáním do rodinných domů,
novostaveb, st. buněk a rekreačních chat.

Přehled spáchaných
přestupků v teritoriu obce
Zastávka u Brna za období
do 1. 1. do 31. 12. 2012
Celkem bylo za uvedené období šetřeno 88 přestupků, z čehož byl u 57 přestupků zjištěn
pachatel.
Skladba přestupků: přestupky proti majetku – 25 případů, řízení vozidla pod vlivem
návykové látky (alkohol, drogy) – 11 případů, přestupky

proti
občanskému
soužití – 31 případů, přestupky
v dopravě – 21 případů.
Dále byla v obci Zastávka
provedena šetření; tato šetření
se týkala součinnosti s ostatními složkami Policie ČR,
zpráv pro soudy a další státní
organizace.

Spolupráce s orgány obce
Spolupráce s Obecním úřadem Zastávka je na velmi dobré
úrovni.
Zpracoval
pprak. Filip Michálek,
předkládá
npor. Igor Šoukal

PODĚKOVÁNÍ
Vážení občané, děkujeme Vám za pomoc a podporu v roce 2012. Děkujeme též za podporu
obci Zastávka. Do nového roku 2013 Vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním a profesním životě.
MO Svazu tělesně postižených v Rosicích, Božena Poláková, jednatelka

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Zahrádkáři Zastávka děkují všem sponzorům za spoluúčast a sponzorské dary, kterými tak přispěli k bohaté tombole a k vydařenému plesu zahrádkářů. Ještě jednou moc děkujeme a budeme
se těšit na další spolupráci.
Zahrádkáři Zastávka
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NEDOŽITÉ 80. NAROZENINY (1933–2006)
V letošním roce, dne 14. ledna, by se dožil osmdesáti let
RNDr. Lubomír Malý, bývalý hlavní geolog Rosických uhelných
dolů, jeden ze zakládajících členů Vlastivědného spolku
Rosicko-Oslavanska.

RDNr. Lubomír Malý spojil
celý svůj aktivní život s rosicko-oslavanským revírem. Vystudoval odbornou geologii
na přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně, kde
měl štěstí na vynikající profesory. Osudový vliv na Luboše
Malého měl profesor ing. Josef
Vegsö, tehdejší centrální ředitel Rosických uhelných dolů,
který vyučoval na Masarykově
univerzitě a později na Vysoké
škole báňské v Košicích. Právě u profesora Vegsöho se Luboš Malý jako jediný student
z ročníku přihlásil, že má zájem o práci v Rosických uhelných dolech. Tak začala jeho
životní dráha spojená s rosicko-oslavanským uhelným

revírem. Po celou dobu studií na univerzitě dojížděl dvakrát týdně na ředitelství dolů,
kde se především seznamoval
s mapovou důlní dokumentací, ale také v uhelném revíru prováděl terénní průzkum.
V roce 1955, kdy nastoupil
na podnikovém ředitelství
RUD do funkce geologa, byl
k plnění úkolů dobře připraven. V báňském provozu pak
řešil řadu problémů ložiskové
geologie, od geologického mapováním, řízením průzkumných prací, řešil i problematiku otvírky ložiska, dobývání
a ukončení těžby černého uhlí
v našem revíru.
RNDr.
Lubomír
Malý
od roku 1956 externě vyučoval na katedře geologických
věd přírodovědecké fakulty UJEP Brno. Zde vyučoval
Základy hornictví, Geologii
uhelných ložisek, Oceňování
ložisek a výpočet uhelných zásob, Vrtnou techniku, realizoval odborné a geologické kursy důlního mapování, učil také
na průmyslové škole hornické
v Zastávce u Brna. Vedl práce
celkem 24 absolventů VŠB Ostrava, UJEP Brno atd.

Byl organizátorem několika dvoudenních geologických
konferencí na téma „Problematika geologické stavby uhelných
ložisek ve velkých hloubkách“
s celorepublikovou působností,
konaných od roku 1979, z nichž
v pořadí šestá se konala v roce
2003 v Oslavanech. Zúčastnilo se jí 37 odborníků z celé republiky a byla vysoce hodnocena. Součástí konferencí byly
exkurze do terénu revíru, které
měl pan doktor vždy velice pečlivě připraveny. Na oslavanskou
konferenci měla navazovat další, která měla celý cyklus konferencí ukončit. Měla především
zhodnotit průběh následné likvidace pozůstatků těžby v revíru, dopad těžby a problematiku
likvidace nezasypaných šachet
Jindřich II a Kukla. Bohužel
v době příprav, v plné aktivní
činnosti, dne 9. listopadu 2006
ve věku 73 let, pan doktor Lubomír Malý zemřel.
Doktoru Malému byla udělena řada ocenění. Obdržel čestné členství v České geologické
společnosti a mezi nejvyšší ocenění patří Krajská cena Řehoře
Mendla, udělená kolektivu akademika Štelcla, jehož byl členem, a následně pak státní cena
za vědecké objasnění hlubinné
stavby východního okraje Českého masívu a jeho nerostného
potenciálu.
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NA AKTUÁLNÍ TÉMA

RNDr. LUBOMÍR MALÝ

V roce 2003 byla vedením
města Oslavany a Vlastivědného spolku R-O uspořádaná na radnici Oslavan malá
komorní slavnost na počest
70. narozenin pana doktora Malého, kde mu starostové
města Oslavan a Zbýšova poděkovali a vyslovili uznání za jeho
celoživotní práci ve prospěch
našeho regionu a obou měst.
Až do posledních dní pan
doktor Lubomír Malý přes

své velké zdravotní potíže
stále veřejně pracoval, dojížděl vlakem z Brna do Oslavan
na zasedání představenstva
a spolku. Vlastivědný spolek, především sekce hornická, odchodem pana Lubomíra
Malého stále pociťuje velkou
ztrátu, ztratili jsme odborného poradce, který udržoval široké kontakty s odbornou veřejností, zasvěceného znalce
geologických a montánních

poměrů
rosicko-oslavanské
uhelné pánve. Zanechal nám
zde však odkaz v téměř stovce
odborných statí, článků a studií. Pana dr. Lubomíra Malého
nám připomíná i naučná stezka permokarbonem boskovické brázdy, která byla pod jeho
vedením vybudovaná na levém břehu řeky Oslavy v Oslavanech na Zaklášteří.
Jarmila Plchová, VSRO

CYKLISTICKÁ SEZÓNA
SE POMALU BLÍŽÍ
Jaro je za dveřmi a s ním spojené i teplé počasí, které láká
cyklisty na vyjížďku. Chodci ani cyklisté by neměli zapomínat
na to, jak je důležité být vidět v silničním provozu a mít
na sobě správné oblečení doplněné reflexním prvkem (reflexní
doplňky jsou pro řidiče viditelné až na vzdálenost 200 metrů).
Zvýšený pohyb cyklistů přináší i svá rizika na silnicích, proto
by si milovníci cykloturistiky měli uvědomit, že pro ně platí
stejná pravidla v silničním provozu jako pro řidiče.

(NE)BEZPEČNOST – ať už
chodci či cyklisté si svoji cestu zpříjemňují posloucháním
hudby ze sluchátek, ale často
si neuvědomují, že tím ohrožují sebe i ostatní účastníky
na silnici.
CHODCI A CYKLISTÉ:
NEVNÍMÁTE – NESLYŠÍTE –
NEREAGUJETE NA:
• Dění ve svém okolí
• Zvukové signály ostatních účastníků silničního
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•

•
•
•

provozu (klakson vozidel či
cyklistů / motocyklistů, hlasová upozornění ostatních
chodců, …)
Výstražné signály (majáky,
výstražná znamení na železničním přejezdu, varovná vyzvánění tramvají, …)
Vozidla kolem sebe
Náhle vzniklá nebezpečí
Vyjíždění a couvání vozidel
z nečekaných a nepřehledných míst

DO VOZOVKY VSTUPUJTE A VJÍŽDĚJTE VŽDY
PO PEČLIVÉM ROZHLÉDNUTÍ A NAVAŽTE OČNÍ
KONTAKT S ŘIDIČEM!
POZOR! Alkohol či omamné látky neužívejte před jízdou, ale ani během ní. Pokud je cyklista pod vlivem
takových látek ohrožuje sebe
i ostatní. V případě postihu je
na něj pohlíženo jako na řidiče motorového vozidla!
I když je cyklistická přilba povinná do 18 let, měla
by být pro každého cyklistu samozřejmosti, protože cyklisté společně s chodci jsou v silničním provozu
nejzranitelnější.
Rodiče, nezapomínejte na
to, že děti jsou na silnicích
více ohroženy. Jsou méně

soustředěné a nedokáží dobře
odhadnout a předvídat situaci, která může nastat.
Potřeba je myslet i na to, že
kolo při odstavení musíme zabezpečit proti krádeži. Nutno
je také připomenout, že cyklisté nesmí vjíždět v protisměru do jednosměrek (pokud to
není dovoleno speciálním dopravním značením) a také, že
nesmí jezdit po chodníku či
přejíždět přechod pro chodce.
Důležité je nezapomínat
na povinnou výbavu kola
a před jízdou vždy kolo řádně
zkontrolovat (utažení matic
a šroubů, stav pneumatik a jejich nahuštění, stav a funkčnost brzd, funkčnost osvětlení, napnutý a promazaný řetěz
a čistotu odrazek).

Povinnou výbavu jízdního
kola tvoří zejména:
1. dvě na sobě nezávislé brzdy účinné brzy
2. přední odrazka bílé barvy
3. zadní odrazka červené
barvy
4. oranžové odrazky na obou
stranách pedálů
5. boční odrazky na paprscích kol
6. zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojeťmi,
apod.)
7. zakončení ovládacích páček brzd, měničů převodů
a rychloupínačů nábojů
kol musí být obaleno materiálem pohlcující energii
8. uzavřené matice nábojů
kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo
s krytkou konce náboje.
Za snížené viditelnosti:
1. přední světlomet svítící
bíle na vzdálenost nejdále
20 m (může svítit přerušovaně, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvícena)
2. zadní svítilna červené
barvy, která může svítit
přerušovaně
3. zdroj elektrického proudu – dynamo nebo baterie s kapacitou pro svícení na dobu 1,5 hodiny bez
přerušení.
nprap. Petra Hrazdírová,
Krajské ředitelství
policie JmK,
Preventivně informační
oddělení
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SPOLKOVÉ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY

KLUB SENIORŮ
ZASTÁVKA
Činnost klubu jsme opustili v listopadu minulého
roku, kdy se konalo několik vycházek a to
do Příbrami a Rapotic, ze Zastávky do Rosic,
do Neslovic, Padochova a Oslavan a konečně
do Senorad a na Malou Skálu.
V prosinci tak jako každý
rok se uskutečnilo slavnostní předvánoční setkání v Dělnickém domě. Schůzi zahájila předsedkyně Iva Klímová.
O vycházkách informoval Jan
Karber. O činnosti mikroregionu Kahan informovala Naďa
Klímová. Paní Miluška Rausová povyprávěla všem o tradici
Vánoc a paní Medková společně s paní Kabelkovou zazpívaly těm, kteří mají v prosinci
narozeniny – tentokrát nejen

písničky, ale i koledy. V kulturním programu vystoupily
seniorky, převlečené za jeptišky. Doprovázela je hudba pana
Sigmunda.
Dne 19. prosince 2012 se
sešla část členů klubu na vlakovém nádraží a odjela do Vysokých Popovic, odkud se
pak pěšky společně vydali
do Lukovan. Druhá část členů dorazila do vinárny pana
Vyhnalíka v Lukovanech

autobusem. Tam se konalo
tak jako i loni poslední předvánoční posezení a vlastně
i ukončení vycházky, spojené
s občerstvením, hudbou a tancem. Z Lukovan odjeli všichni
domů autobusem.
Poslední akcí loňského roku
byla vycházka. Ta začala u zastávecké školy, pokračovala
do Mariánského údolí a poté
po Eurostezce do vinárny
„Na mýtě“ v Rosicích.
První akcí nového roku
2013 byla opět vycházka směřující ze Zastávky do Rosic.
Všude bylo plno sněhu, a tak
se odvážlivci, kteří se vydali Oborou až do Rosic, museli nakonec občerstvit a oslavit příchod nového roku
na stejném místě, kde skončila vycházka poslední.
V lednu se rovněž konala
valná hromada klubu. Na ní
informovala všechny zúčastněné paní předsedkyně Iva
Klímová o tom, co všechno
jsme v minulém roce udělali,
pan Jan Karber nás seznámil
s tím, kolik lidí se zúčastnilo
vycházek, kolik kilometrů ušli
a paní Zora Stejskalová informovala o chystaném zájezdu
na betlémy do Třeště. Samozřejmostí byla gratulace všem
narozeným v lednu spojená
s písničkami.
V lednu se, kromě dalších
vycházek, uskutečnil i výše
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v Třešti). V mezičase jsme poobědvali a po obědě dokončili prohlídky v domácnostech,
navštívili betlém v místním
kostele, prohlédli si dřevěnou sochu místního rodáka
pana Tau a nakonec se vrátili
do druhé části muzea. Pobyt
v Třešti jsme ukončili v cukrárně. Na závěr celého zájezdu jsme se ještě zajeli podívat
na zasněžené náměstí v Telči.
Únor v klubu začal kulturně. Zajeli jsme si do Brna
na operu od P. I. Čajkovského Evžen Oněgin. Vycházek se uskutečnilo zase několik a také se konala schůze,
na které popřála paní Iva Klímová všem narozeným v únoru, paní Miluška Rausová jim
zarecitovala a paní Kabelková
spolu s dalšími členkami klubu zazpívala. Jan Karber podal
tradiční informaci o chystaných vycházkách, Zora Stejskalová mluvila o chystaném
zájezdu do Olomouce v dubnu letošního roku.

zmíněný výlet do Třeště –
města betlémů. Po cestě tam
jsme první zastávku udělali
v Třebíči. Pak už jsme dorazili do Třeště. Zde na nás čekal
mladý muž a odvedl nás nejdříve do muzea, kde mají několik velkých betlémů. Jejich
betlémy se každý rok mění –
a to proto, že každým rokem
v červenci se odehrává v Třešti setkání řezbářů, kteří vždy

vytvoří nové figurky a ty se
pak dostávají do nově tvořených betlémů. Dále pak je
nutné každý rok doplňovat
betlémy čerstvým mechem
a dřevinami. Po prohlídce muzea jsme se ve třech skupinách
vypravili po obci se třemi
místními průvodci. Ti nás zavedli do různých domácností,
kde mají své vlastní betlémy
(celkem je to 20 domácností

Na závěr schůze se všichni
podívali na DVD z činnosti našeho klubu v uplynulých
šesti měsících připravené autorským kolektivem a odprezentované panem Sázavským.
Takových DVD z činnosti klubu máme už několik, neboť
autoři fotografií se činí!
Za klub seniorů:
Zora Stejskalová
a Iva Klímová
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POHLED NA (NEJEN)
JIHOMORAVSKÉ
ŠACHOVNICE
SOKOLÍM OKEM
6. 12. 2012
Mikulášský turnaj
v Ivančicích
Podobně jako Jarní turnaj,
stal se i Mikulášský turnaj
v Ivančicích takovým malým
oddílovým přeborem Sokola Zastávka. Kromě čtyř odvážných domácích hráli Pavel Hradílek, Rudolf Richter,
Martin Žaža, Hana Hradílková, Tereza Kalábová, Julie
Richterová a Daniela Dumková. Škoda, že David Dumek
tentokrát nejel a Ríša Brázda
neměl doma sedačku, jinak
bychom jistě obsadili všechna medailová místa. Takto se
v pětikolovém turnaji za Danielu (5/5) a Julču (4/5) zařadil jeden ze tří domácích
chlapců.

15. 12. 2012
KP2 Břeclav
Podle předpovědi počasí měla přijít ledovka, našim
končinám se naštěstí vyhnula,
takže jsme po osmé u pekárny
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naložili Martina Žažu a vyrazili po D1 a D2 směr Břeclav.
Zbytek výpravy vyrazil o něco
více než půl hodiny dříve vlakem. Vzhledem k tomu, že
bylo jasno a relativně teplo
(teploměry kolem dálnice stabilně ukazovaly kladné hodnoty v rozmezí 1–3 °C) dojeli jsme na parkoviště Domu
školství v Břeclavi před čtvrt
na deset. Po nezbytných úvodních ceremoniích (prezence,
postavit šachovnice) dorazil zbytek výpravy z nádraží.
Když už to vypadalo, že se
po desáté začne hrát, vyskytly
se v kategorii mladších hned
tři reklamace startovní listiny
po sobě a dodržení časového
rozpisu bylo těžce ohroženo.
Než se vše vyřešilo, bylo takřka půl jedenácté…
Ředitel turnaje a hlavní
rozhodčí v jedné osobě, pan
David Ciprys, ovšem pružně
nařídil změnit nastavení hodin na 15 minut pro každého,
a tak se úvodní kola odehrála ve zrychleném tempu, aby
se po dohnání časové ztráty

mohla závěrečná kola dohrát
v původně plánovaném tempu
2×20 minut. A jak si vedli naši
mládežníci?
V Turnaji talentů alias
v Turnaji starších hráli sourozenci Dumkovi. Daniela
uhrála 5 bodů, když jen jednou prohrála a dvakrát remizovala. To jí stačilo v devětadvacetičlenném startovním
poli na nepopulární bramborovou medaili, když od bronzu ji dělilo půl bodu pomocného hodnocení.
Všechny medaile tentokrát pobrali chlapci z Durasu Brno: Daniel Daněk (7/7),
Martin Kladňák (5/7), Ondřej
Koukal (5/7). Jinak v kategorii
patnáctiletých skončila Daniela druhá (za Martinem Kladňákem), v kategorii dívek byla
první. David uhrál o 1 bod
méně, zřejmě právě o ten,
o který přišel v zápase s Danielou. Čtyři body mu tentokrát
stačily na celkové 14. místo;
v kategorii 13letých to bylo
místo desáté.

V Turnaji nadějí alias Turnaji mladších nám některé
partie našich sokolíků přivodily srdeční slabost. Ale přežili jsme… Ríša Brázda vydržel první tři partie, pak se
v dalších třech dostavil útlum,
v poslední zvítězil, a tak nasbíral celkem 3,5 bodu ze 7 možných, což mu vyneslo celkové
36. místo mezi 71 startujícími. Terezka Kalábová se třemi body obsadila 46. místo.
Hanička Hradílková v prvních čtyřech partiích nezaznamenala ani bod, aby se
závěrečným hattrickem dostala na 53. příčku. Ačkoli měla
stejně bodů jako Terezka,
měla horší pomocná kritéria.
Celkově 66. Pavlík Hradílek se
sice dočkal prvního bodu až
v 6. kole, ale zato v posledním
kole dal svůj první mat na velkém turnaji! Sedmdesátý Martin Žaža dostal bod zdarma
díky lichému počtu účastníků,
nicméně neskončil poslední.

a započítávaly se na FIDE
ELO. „Béčko“ měli obšancované Jihomoraváci. Ze Zastávky přijely získávat mezinárodní skalpy hned dvě hráčky:
Julie Richterová a Daniela
Dumková. Brněnskou Lokálku reprezentovali sourozenci
Tereza a Tomáš Kocí. Ve třetím kole měla Daniela nalosovaného soupeře takřka domácího, který hrál za klub
Echiquier Nancéien; pokud
jsem to dobře pochopil, tak –
volně přeloženo – by to mohlo
být něco jako ŠK Nancy. Tento
pán (ročník 1946) měl ovšem
netypické francouzské jméno
Richard Duda (!) – ale prý si
s ním holky nepopovídaly…
Tereza skončila s 5 body
na 25. místě, Daniela se
4 body na 37. místě, Tomáš se
3,5 body na 50. místě a Julča
se 3 body na 54. pozici. Děti
se poučily o tom, jak se hrají šachy na jihu Evropy a díky
výsledkům si vylepšily svoje
FIDE ELO.

2.–6. 1. 2013
Open ve Vandoeuvre
u Nancy

12. 1. 2013
KP DMD 2. sraz

Ve Vandoeuvre u Nancy
ve Francii se počátkem ledna konal 9. ročník místního OPENu. V „Áčku“ hráli
(vel)mistři, v „Béčku“" hráli
nemistři. Oba turnaje, ve kterých startoval shodou okolností stejný počet 71 hráčů,
se hrály na devět kol tempem
90 minut + 30 s / tah pro každého hráče, tj. se zápisem

Ráno jsme se sešli u pekárny v základní sestavě a do hrací místnosti v Brně dorazili
v 9:25. Což bylo tak akorát,
aby si děti posedaly a nestačily začít zlobit. Los čtvrtého
kola nás svedl k šachovnicím
s družstvem Ratíškovice „A“.
Jako rozcvička celkem dobré.
Hanička hned v zahájení odevzdala figuru, pak přehlédla

celou dámu. Když pak možnost sebrat dámu zpět nevyužila, prohrávali jsme 0:1. Ríša
stál hůř, ale soupeř vyrobil
pár hrubek a skončilo to tak,
že Ríša nestačil dát mat dvěmi věžemi, protože soupeři
vypršel čas – 1:1. David stál
na prohru, ale povedlo se mu
získat figuru a následně i celou partii – 2:1. Pak zabodoval Jakub Strnad, který celou
dobu tahal za správný konec –
3:1. A Julie svojí výhrou potvrdila výhru družstva na 4:1.
V pátém kole nás přivítala
Lokomotiva „D“. Vzhledem
k nepřítomnosti hráče na první desce se museli všichni domácí posunout a rozdíl ve výkonnosti byl znát. Ačkoli
Hanička pěkně rozehrála svoji partii, v koncovce nastavila soupeři střelce, čímž se její
pozice rozpadla a prohrávali
jsme 0:1. Ostatní hladce soupeře přehráli, takže jsme zapsali druhé vítězství 4:1.
V šestém kole jsme hráli
s Lokomotivou „E“, tudíž jsme
doufali ve stejný průběh. Jenže… David celkem rychle došel do remízové pozice, tudíž
dělba bodů byla takovou brnkanou na nervy. Kuba i Ríša
zabodovali, takže už jsme
nemohli prohrát. Ale výhra,
ta je vždycky lepší. A bylo to
na dobré cestě. Hanička hrála čím dál lépe, měla převahu celých dvou jezdců a věže
proti soupeřově jediné věži.
Bohužel, nechala soupeřova
pěšce dojít do dámy. Následně
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se šachovnice notně vyčistila, soupeř dokonce obětoval
dámu, aby další dámou mohl
matovat na prázdné šachovnici – 2,5:1,5. A čekali jsme
s napětím, jak si Julča poradí
v pěšcovce s pěšcem víc… inu
poradila si velevýborně, postavila dámu a dala mat. Tudíž
jsme mohli do tabulky zapsat
výsledek 3,5:1,5.
V posledním kole jsme se
utkali s družstvem Ratíškovice „B“ a doufali jsme, že to
bude rychlé a hlavně – že to
konečně bude 5:0. Nejrychleji skončila partie na páté
desce – a Hanička tentokrát
vyhrála! Ostatní, zřejmě povzbuzení jejím příkladem, zesílili tlak, likvidovali soupeřům pěšce a figury a soupeři
se rychle vzdávali. Takže už
asi po 20 minutách od zahájení kola jsme zapisovali výsledek 5:0 a mohli vyrazit směrem k domovu.
Julča uhrála 4/4, stejně
tak Kuba i Ríša. David uhrál
3,5/4, ta remíza byla korektní. Hanička měla všechny
čtyři partie vyhrané, ale ještě
nedokáže vydržet tak dlouhé
partie. Nakonec tedy Hanička získala 1 bod, ale zasloužený a důležitý. I díky němu
jsme na průběžném 2. místě!
Na první Vranovice ztrácíme jedno zápasové vítězství
a 3 partiové body. Před třetím
Veselím n. M. máme náskok
dvou vyhraných partií, před
čtvrtým Znojmem tří vyhraných partií.
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18. 1. 2013
Vyškovská rošáda
Letos netradičně v lednu se
mladí šachisté sešli ve Vyškově na třetím podniku šestidílného seriálu KP mládežníků v rapidšachu. Ze Zastávky
mělo jet původně deset hrajících účastníků. Nakonec přece jen do Vyškova deset účastníků zájezdu dorazilo, ovšem
z toho dva nehrající kapitáni
přepravních vozidel. Prezence
proběhla překvapivě rychle,

dokonce se zdálo, že 5 minut
po půl jedenácté se začne hrát
první kolo, ale ouha. Po nalosování prvního kola se zjistila
mrtvá duše mezi nejmladšími a jedna nesprávně zařazená duše mezi staršími. I přes
toto zdržení se ovšem díky
rychlosti dětí při partiích časová ztráta pomalu smazávala.
I když někteří hráli až do posledních sekund.
Rozhodčí měli tentokrát
klídek, za zmínku stojí jen jeden zajímavý okamžik, kdy

v předposledním kole na druhé šachovnici došlo k časovce. Bílému zbývají 2 sekundy
v okamžiku, kdy černý král
uhýbá ze šachu na jediné možné pole, aby bílý následujícím
tahem dal mat. Černý stiskl
hodiny, bílý se dotkl (matící)
věže, ta mu vypadla z prstů,
zakutálela se na matové políčko, bílý ji postavil a hlásí mat.
Takřka současně černý hlásí
spadený praporek. A co teď?
Co bylo dřív? Mat nebo hlášení o spadnutém praporku? Podle pravidel platí mat v okamžiku, kdy nastane, třebas
není ohlášený (mimochodem
věž na matícím políčku nemusí nutně stát, stačí, aby tam
jakkoli ležela). Pokud by tedy
bílý držel věž nad šachovnicí
a černý reklamoval spadený
praporek, platil by spadený
praporek. Pokud se věž ocitla
na matícím poli dříve než bílý
nahlásil mat, či stiskl hodiny,
platil by mat. Závěru sice přihlíželo několik dospělých, ale
netroufnu si říct, že by někdo
z přihlížejících zaznamenal,
v jakém pořadí zaznělo „Mat!“
a „Čas!“. Nakonec se hráči dohodli, že mat nastal dříve než
přišlo hlášení o spadeném
praporku.
Mezi špunty do osmi let
hrál Rudolf Richter. Uhrál
1,5 bodu, další dostal jako lichý účastník a se 2,5 body obsadil 12. místo ve 13členném
startovním poli. V prostřední kategorii do 12 let bojovali
mezi padesátkou startujících

Richard Brázda, Martin Žaža
a trio děvčat: Julie Richterová, Tereza Kalábová a Hana
Hradílková. Nejlépe si vedla
Julča, která se 4 body obsadila 19. místo. Pak následoval na 25. místě Ríša (3,5 b),
35. skončila Hanička (3 b),
38. skončila Terezka (3 b),
41. Martin (2,5 b). V nejstarší
kategorii nad 12 let jsme měli
zástupce dva, konkrétně Danielu a Davida, tj. sourozence z rodiny Dumků. Oběma se
povedlo nashromáždit 4 body
a obsadili 10. a 12. místo. Daniela navíc vyhrála kategorii
dívek.

22. 1. 2013
Krajské kolo Přeboru
škol 2013
Veni, vidi, vici! Takto stručně by se dal vyjádřit vynikající výsledek družstva G TGM
Zastávka v kategorii středních škol. Kromě zlaté medaile za vítězství v sedmikolovém turnaji si rozebrali
členové družstva (kromě kapitána) ceny pro nejlepší hráče
na jednotlivých šachovnicích.
Posuďte sami: na 4. šachovnici Jan Vaverka (7/7), na 3. Daniela Dumková (7/7), na druhé Nataša Richterová (6,5/7)!
A perlička na závěr: i kdyby
kapitán družstva, Rudolf Zezula (3/7), neuhrál ani bod,
stejně by družstvo skončilo
na prvním místě s náskokem
0,5 bodu na stříbrné medailisty z Gymnázia Vyškov.

23. 2. 2013
Gillarův memoriál
Poslední březnovou sobotu se hrál v řečkovické sokolovně čtvrtý turnaj šestidílné
série KP v rapidu mládeže.
Ještě ve čtvrtek na tréninku
jsme v klidu domlouvali dopravu. Ale v sobotu ráno bylo
všechno jinak. Díky náhlému
přechodu frontálního systému zasypávajícího všechno
hustě padajícími sněhovými
vločkami jsme ještě ráno telefonicky domluvili operativní
změnu, že jedno auto (Hradílkovi) pojede, druhá část výpravy pojede vlakem v 8:40 h.
Ačkoli jsme se snažili kontaktovat ředitele turnaje, že část
družstva dorazí po avizovaném ukončení prezence, ani
jednou telefon nikdo nezvedl.
Nicméně nakonec se s problémy se sněhovou nadílkou potýkala všechna družstva, takže
začátek stihli všichni. V turnaji starších nás reprezentovala pouze Daniela, protože
David v té době seděl v autobuse směřujícím do Doľného
Kubína, kam jel se svojí třídou
na lyžařský výcvikový kurz.
Daniela uhrála 4,5 bodu ze
7 možných a moc spokojená
nebyla, protože dvě ze tří remíz mohly být výhry. V prvním případě uplatnil soupeř pravidlo „šáhneš táhneš“
a díky tomu partie skončila
patem, ve druhém případě se
dohodla remíza kvůli oboustranné časovce. Třetí remíza
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je no comment… Celkové
6. místo ze 30 startujících je
pěkné, nicméně 5,5 bodu by
přineslo asi medaili.
Na druhou stranu trojici
„šestnáctek“ – Filip Svoboda
(Loko Brno), Tadeáš Boček
(Duras), Daniela Dumková –
opravdu o nic nešlo. Jmenovaným se výsledky nikam nezapočítávají, tudíž hráli opravdu
jen pro radost ze hry.
V turnaji mladších jsme
měli hned pět želízek v ohni.
Při neúčasti Julie Richterové byl nejžhavějším kandidátem na čelné umístění Ríša
Brázda. Vedl si dobře, škoda
zaváhání v posledním kole,
kdy místo výhry inkasoval
po chybě v koncovce „matesa“ a skončil se čtyřmi body
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na 26. místě z 80 startujících.
Přitom 5 bodů by znamenalo
minimálně TOP 15, vzhledem
k pomocným kritériím možná
i TOP 10. Tak snad příště…
Terezka Kalábová a Hanička Hradílková uhrály obě
po třech bodech, a obsadily
47. a 57. místo. Každá má svůj
osobitý styl hry, Terezka jde
do výměn bez zábran, jenže
doplácí na to, že si špatně spočítá, jak výměna dopadne; Hanička je naproti tomu opatrná,
ale někdy až moc a nechává
soupeře, aby ji do výměny dotlačil, jenže to již bývá v situaci, kdy z výměny vyjde soupeř lépe.
Martin Žaža uhrál také tři
body a v celkovém pořadí se
vklínil mezi výše jmenované

spoluhráčky, když obsadil
51. místo. Je to „borec“, který srší energií – mezi partiemi
to předváděl na hrazdě v přilehlé tělocvičně. Martina při
partii hned tak něco nerozhází, zejména ztráta vlastních
figurek. Až se naučí správně
odhadovat výsledky výměn,
běda soupeřům.
Pavlík
Hradílek
uhrál
2,5 bodu a obsadil 61. místo. V poslední partii prokázal
znalosti z věžových koncovek
a nadělil soupeři mat na poslední řadě. To, že mohl dát
mat o několik tahů dříve, je
vzhledem k výsledku partie
nepodstatné, důležité je, že
na to přišel!
Aleš Dumek

I V ZIMĚ HRAJÍ FOTBAL…
…sice jen v hale místního
gymnázia, ale i tak se pořádně
malí fotbalisté z „přípravek“
zapotí. Zimní turnaje pro přípravky se stávají pomalu v Zastávce tradicí. Venku je sice
sníh, ale v hale hrají kluci se
zápalem jako v létě na velkém
hřišti.
Minimálně tři zimní turnaje, vždy po sedmi družstvech,

se uskuteční během zimní přípravy tady v Zastávce. Nejsou
to jen turnaje, ale i vzájemná
přátelská utkání mezi oddíly z Náměště, Rosic, Zbýšova,
Ořechova, Sparty Brno, Vysokých Popovic, Ivančic, která
se u nás hrají po vzájemné domluvě. Je to tím, že hala gymnázia je na fotbal pro přípravky
velikostně vhodná.

Je proto třeba poděkovat vedení obce za pomoc a finanční
podporu pro ty nejmenší. Také
vstřícnost vedení gymnázia
pomáhá k tomu, že kluci nesedí jen u televize a počítačů,
ale pohybem a hrou se i v zimě
připravují na soutěže, které
probíhají na zeleném trávníku.
Trenéři přípravek –
Zdeněk Baštař, Libor Moos
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ŠKOLSTVÍ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ZASTÁVKA
V letošním roce pracuje v DDM Zastávka pět stálých a 21 externích pracovníků,
kteří se starají o chod 51 kroužků.
Naše činnost je především
zaměřena na kvalitní využívání volnočasových aktivit v rámci celého mikroregionu Kahan.
Úzce spolupracujeme se základními školami v Zastávce,
v Příbrami na Moravě, ve Vysokých Popovicích, v Zakřanech,
dále s Gymnáziem T. G. Masaryka Zastávka a s mateřskými
školami v Zastávce a Babicích,

kde probíhá výukový program
Šikulka. Celkem naše zájmové útvary navštěvuje 540 dětí
a dospělých.

A co nás čeká?
V měsíci dubnu: Čarodějný rej
V měsíci květnu: Taneční soutěž
Sunny Dance, Oslavy dne dětí

Na léto máme
připravenou tuto
nabídku táborů:
Příměstský tábor
SPORTOVNÍ MINI
1.–4. 7. 2013
Cena: 230 Kč
V ceně materiál a pedagogický
dozor.
Čeká vás: soutěže, hry
Příměstský tábor
TURISTICKÝ
8.–12. 7. 2013
Cena: 680 Kč
V ceně materiál a pedagogický
dozor, 1× ubytování, snídaně,
oběd
Čeká vás: soutěže, hry, pěší výlety do okolí, PERMONIUM
Tábor INDIÁNSKÝ
28. 7. – 2. 8. 2013
Cena: 1 980 Kč
V ceně celodenní výlet, vstupné, jízdné, strava 5× denně, pitný režim, ubytování, materiál,
zdravotní a pedagogický dozor.
Čeká vás: výlet do westernového městečka Boskovice, hry
soutěže, noční hra, diskotéka, opékání špekáčků, táborák,
zpěv a mnoho dalšího.
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Příměstský tábor
STRAŠIDELNÁ ŠKOLA
12.–16. 8. 2013
Cena: 620 Kč
V ceně 4× oběd, jízdné, vstupné
a pedagogický dozor.
Čeká vás: soutěže, hry, vaření
v kotlíku, návštěva Brněnského
podzemí
Vhodné pro děti do 10 let.
Volejbalový tábor
18.–24. 8. 2013
Cena: bude upřesněna
V ceně strava 5× denně, pitný režim, ubytování, materiál,
zdravotní a pedagogický dozor.
Čeká vás: koupání, hry, soutěže,
volejbal atd.

Za DDM Zastávka
Karel Kočí,
pedagog volného času

Přihlášky a platby na všechny tábory do 31. května 2013
v kanceláři DDM.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
Na naší škole proběhl ve dnech 5. a 6. února 2013 zápis žáků do první třídy
školního roku 2013 / 2014. K zápisu se dostavily děti, které dosáhnou šestého
roku věku do 31. 8. 2013.
K plnění povinné školní docházky mohlo být přijato i dítě,
které dosáhne šestého roku
věku v době od září do konce
června příslušného školního
roku (tj. od 1. 9. 2013 do 30. 6.
2014), je-li přiměřeně tělesně
i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte
narozeného v období od září
do konce prosince je také doporučující vyjádření školského
pedagogického zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června

doporučující vyjádření školského pedagogického zařízení
a odborného lékaře.
Přiměřenou duševní vyspělost a celkovou tělesnou zralost posoudili zapisující učitelé na základě údajů získaných
od rodičů (zákonných zástupců) a vlastního pozorování dítěte během zápisu. V novém školním roce plánujeme otevření
dvou prvních tříd.
Do školy přišlo v těchto
dnech v doprovodu svých rodičů celkem 41 dětí. Většina
z nich školu už znala, protože ji

navštívila během dnů pro předškoláky pořádaných jednotlivými školkami. Tentokrát to bylo
trochu jiné, velké očekávání.
Trochu se projevila i nejistota. Vždyť zápis do první třídy
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je pro děti a jejich rodiče velká
událost.
Samotný zápis začal pro budoucí prvňáčky v učebně I. A.
Zde si děti mohly prohlédnout výtvarné práce svých
starších kamarádů, podívaly
se i do učebnic, které prvňáčci
používají ve škole. Určitě se jim
líbily i připravené úkoly k zápisu. Nezapomněly paní učitelce zazpívat připravenou písničku nebo recitovat básničku.
Po splnění všech úkolů čekalo
na děti malé překvapení v podobě dárečků od budoucích
spolužáků. Nezbývá, než popřát všem budoucím prvňáčkům pěkně prožité zbylé dny
ve školce, krásné prázdniny
plné sluníčka a po nich velkou
chuť do 1. třídy. Téměř všechny
děti se do školy těšily, tak ať se
jim u nás líbí!
Škola připravila pro zájemce
edukativně-stimulační skupiny
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pro žáky a jejich rodiče. Skupiny probíhají v budově základní školy a informace byly rodičům předány u zápisu. Pod
vedením paní učitelky se seznámíte s prostředím naší školy. Skupiny jsou určeny pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.
Rozvíjí v nich schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí
vstupu do základní školy. Obsahově velmi pestré lekce jsou zaměřené na smyslové vnímání,
početní představy, rozvoj řeči,
soustředěnost při práci, uvolňování ruky, správné držení
tužky apod.

Statistické údaje
o zápisu:
• Celkem žáků u zápisu 41,
z toho chlapců 26 a dívek 15
• Celkem zapsaných
žáků 34 (z toho 12 dívek),
z toho zapsaných žáků

po jednoletém odkladu 7
(3 dívky)
• Zapsaní z jednotlivých MŠ
U Školy 16
Havířská 8
Babice 4
Jiná 6
• Žádosti o odklad 7 (z toho
3 dívky)
Pokud rodiče (zákonní zástupci) žádají o odklad povinné
školní docházky, musí žádost
doložit doporučením odborného lékaře nebo klinického
psychologa a příslušného školského poradenského zařízení.
O povolení odkladu rozhoduje
ředitel školy. Žádost s přílohou
musí rodič doručit do školy
do 31. 5. 2013.
Mgr. Radka Bochníčková,
zástupce ředitele

Fotbalová přípravka

Zápis do prvních tříd

