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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři ZZ,
třetí číslo letošního ročníku Zpravodaje je připraveno
jen a jen pro Vás, pokud se těšíte na novinky
a informace ze života Zastávky a okolí. O čem budete
číst tentokrát?!
Ani v letošním parném létě neustaly aktivity
zájmových a společenských organizací, k nimž patří
zastávecký klub seniorů, STP MO a SNN. Jednotka
SDH Zastávka je určitě hrdá na družstvo žáků
reprezentující v nejvyšší soutěži v požárním sportu,
stejně jako na legendární tábory mladých hasičů.
Kam vyrazili letos?! Dokážete si představit, jak vypadá
např. balónkový den v mateřské školce?! Nebo příprava
malých fotbalistů?!
Léto také přálo renovacím a rekonstrukcím v obci:
nový, a především funkční vzhled budovy základní
školy, úpravy v prostorách CCV, rekonstrukce
chodníků v lokalitě Havířská apod.
Pokud přemýšlíte, kterým textem nebo obrazovou
přílohou začít, doporučujeme Zpravodaj od první
do poslední stránky!
Redakce ZZ
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OBEC INFORMUJE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou
podzimní číslo Zastáveckého zpravodaje. Podzim patří
k nejbarevnějším ročním obdobím, a proto pevně doufám,
že i skladba článků a příspěvků
v tomto čísle bude pro Vás pestrá a zajímavá.
Já se ve svém úvodním slově nemohu vyhnout problému, jež hýbe společností a jež
se úzce dotýká obce a občanů
Zastávky. Tedy tématu migrace
a uprchlíků. Jako bytost, která
obývá planetu Zemi, jsem zklamán z toho, jak neuvěřitelně
kruté osudy je schopen připravit člověk člověku. Dojetí, které
asi každý z nás prožívá, zejména při sledování příběhů dětí,
by mělo pravděpodobně předznamenat, že budeme svědky
hledání cest vedoucích k tomu,
aby netrpěly žádné děti ani další živé bytosti v tomto našem,
prý moderním světě.
Letní vývoj migrace, zejména v Evropě, je podle mého názoru spíše důkazem toho, že se
naše vyspělá evropská civilizace dostala tam, kde už člověk
s mrazením sleduje, co všechno může naše děti a vnuky čekat. Vyjádření většiny politiků,
asi všech novinářů, k mému
zklamání i některých vědců
a umělců vycházejí ze sestříhaných televizních zpravodajství
a ideologické předpojatosti.
Nebýt občanem obce Zastávka
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a jejím starostou, asi bych si
toto tvrzení nedovolil. Nicméně právě letní zkušenosti mne
vedou k přesvědčení, že v řadě
oblastí se nehledají řešení k odstranění problémů, ale pouze
odpovědi na neuvěřitelné otázky televizních a rozhlasových
reportérů a moderátorů.
Díky tomu, že je v Zastávce
azylové zařízení, tak jsem byl
téměř každodenně ve styku
s novináři. Zcela marně jsem
se jim snažil vysvětlit, že v naší
obci je již čtvrtstoletí uprchlický tábor, jako jediný navíc
uprostřed bytové zástavby, tudíž že švejkovské otázky o tom,
jaká je úroveň nálady obyvatel, jsou zcela nemístné. Marně jsem se snažil vysvětlit, že
k životu v jakékoliv komunitě,
tedy i v naší obci, nepatří pouze
práva, ale že ono politiky nenáviděné slovo povinnosti k životu neodmyslitelně rovněž patří.
Že dodržování povinností a respektování okolí můžeme chtít
jen po těch, kteří s námi chtějí
žít. I v době, kdy píšu tyto řádky, jsou však hlavním tématem politiků a novinářů kvóty
a počty uprchlíků v jednotlivých zemích. Nikomu jinému
než nám, jak si říkáme vyspělým zemím, se podařilo destabilizovat situaci v řadě států
a vyhnat z nich miliony lidí.
Nikdo jiný než my, bohatá společenství, jsme chudým zemím
bez nerostného bohatství nijak

nepomohli, pominu-li osvětu
ohledně dodržování lidských
práv šířenou z bezpečí rozhlasových stanic.
Možná je pro elitu společnosti, zejména pak v hlavních městech, ponižující neznat recept
na vše. My jednoduché recepty
neznáme, my jen máme dvacetipětileté zkušenosti se životem
s uprchlíky, máme praktické
zkušenosti se vzděláváním dětí
s nesmírnou jazykovou a kulturní odlišností. Uvědomujeme
si, jak důležité jsou volnočasové aktivity a různá neformální
setkání. Nechceme se jen dojímat a nosit obnošené šatstvo,
ale chceme pomoci těm, kteří
o to stojí a chtějí s námi žít a respektovat pravidla, která prostě k nám neodmyslitelně patří.
Asi to nejsou recepty, ale zase
to funguje. A funguje to kvůli
Vám, občanům naší obce, kteří
naštěstí dokážou být tolerantní.
I v době, kdy se nám stát mstí
za vstřícnost tím, že doprostřed
obce posílá ty, kteří nechtějí být
ani v naší obci, ale ani v naší
zemi. Myslím, že zejména občané ulice Havířská si zaslouží
poděkování, byl bych rád, kdyby Vám poděkoval prezident
nebo předseda vlády, nebo alespoň Správa uprchlických zařízení, ale snad Vás nebudou mrzet aspoň díky ode mne.
Nyní ale ještě pár slovy k něčemu, co naopak trošku zlepšovalo moji ponurou náladu

z toho, co se odehrává na našich televizních obrazovkách.
Jsem rád, že se nám v průběhu
léta podařilo dokončit zateplení a výměnu oken v budově
základní umělecké školy, která
byla již poslední školní budovou v obci s havarijním stavem
zejména oken. Doufám, že si
najdete čas projít se kolem této
budovy, která snad i díky okolní ponuré náladě svítí skutečně
svěžími barvami. Pevně věřím,

že v příštím roce dokončíme
výstavní sál a uspořádáme první vernisáž v nových prostorách této školy.
A také jsme dokončili výměnu oken v základní škole,
dokončili kanalizaci v lokalitě Domky, opravili křižovatku
na Hutní osadě, vyměnili plot
kolem školní družiny, posekali
trávu málo i moc, opravili světla včas i pozdě, zapravili díry tu
a tam.

Byl bych rád, kdybychom
přispívali častěji k Vašemu
úsměvu než ke vzteku. Úsměv,
dobrou náladu a hlavně jeden
druhého budeme s největší
pravděpodobností potřebovat.
Važme si jeden druhého a jakékoliv práce, kterou kdokoliv
dělá i pro ostatní. A hlavně přeji
hodně zdraví, štěstí a celý podzim jako babí léto.
Petr Pospíšil, starosta obce

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 27. 5. 2015
I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 5. 2015
2. Smlouvu č. K6/2015 o dodávce pitné vody
a odvádění odpadních a srážkových vod uzavřenou mezi Českými drahami a. s. a obcí
Zastávka, jejímž předmětem je zajištění dodávky pitné vody a odvod odpadních a srážkových vod z obcí Zastávka pronajatých
nebytových prostor ve výpravní budově železniční stanice Zastávka
3. rozpočtové opatření č. 5/2015 obce Zastávka
4. účetní závěrku obce Zastávka za rok 2014
s tím, že tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci účetní jednotky obec Zastávka. Chyby uvedené
ve zprávě o přezkoumání hospodaření budou
opraveny v následujícím účetním období
5. účetní závěrku Základní školy a Mateřské
školy T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno
‑venkov s tím, že tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci této účetní jednotky
6. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola

7.

8.

9.

10.

T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno‑venkov,
dále pak hospodářský výsledek této organizace ve výši 0,00 Kč
účetní závěrku Domu dětí a mládeže,
Zastávka, okres Brno‑venkov s tím, že tato
závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci této účetní jednotky
výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres
Brno‑venkov, schvaluje kladný hospodářský
výsledek této organizace ve výši 70 544,39 Kč.
ZO rovněž schvaluje rozdělení kladného
hospodářského výsledku do fondů této organizace takto: příděl do rezervního fondu
ve výši 55 544,39 Kč, příděl do fondu odměn
15 000 Kč
Dodatek č. 2 k zakládací smlouvě Regionální
úzkorozchodné železnice o. p. s. ze dne 29. 4.
2010 a pověřuje starostu obce jeho podpisem
nájem pozemku p. č. 42/13, ostatní plocha,
o výměře 92 m2 (dle GP č. 1064-380/2014),
k. ú. Zastávka za cenu 5 Kč/m2/rok a uzavření
nájemní smlouvy s paní H. H.
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11. pacht pozemku p. č. 163/1, zahrada, o výměře
155 m2, k. ú. Zastávka, za cenu 5 Kč/m2/rok,
a uzavření pachtovní smlouvy s paní H. K.
12. prodej pozemku p. č. 1003/18, zahrada, o výměře 107 m2 a p. č. 1004/15, ostatní plocha, o výměře 12 m2, k. ú. Zastávka, za cenu
100 Kč/m2 a náklady prodeje a uzavření kupní smlouvy s panem J. R.
13. prodej pozemku p. č. 1003/20, zahrada, o výměře 113 m2 a p. č. 1004/13, ostatní plocha, o výměře 29 m2, k. ú. Zastávka, za cenu
100 Kč/m2 a náklady prodeje a uzavření kupní smlouvy s paní T. R.
14. přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje v rámci „Dotačního programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ a pověřuje starostu obce podpisem příslušné
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje
15. přijetí dotace na rok 2015 z rozpočtu
Jihomoravského kraje v rámci „Dotačního
programu Jihomoravského kraje na požární
techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období 2013–2016“ a pověřuje starostu

obce podpisem příslušné smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

II. ZO bere na vědomí:
1. informace o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. návrh závěrečného účtu obce Zastávka za rok
2014
3. informace o činnosti příspěvkových organizací obce Zastávka a jí zřízených organizačních složek
4. informaci starosty obce o činnosti organizací, jichž je obec Zastávka členem nebo
s nimi spolupracuje (Mikroregion Kahan,
KTS Ekologie, Svazek vodovodů a kanalizací
Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …)

III. ZO ukládá:
1. vedení obce a Ing. Leitnerovi zpracovat návrh
na postupnou rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Zastávka
2. starostovi obce zveřejnit Návrh závěrečného
účtu obce Zastávka za rok 2014 zákonným
způsobem.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 24. 6. 2015
I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 6. 2015
2. rozpočtové opatření č. 6/2015 obce Zastávka
3. poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
obce Zastávka pro rok 2015 Mysliveckému
spolku Bažant ve výši 15 000 Kč (minimalizace důsledků civilizačního tlaku na srnčí zvěř),
z důvodu souladu účelu dotace se zájmy a potřebami obce Zastávka a s koncepčními materiály obce a pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy
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4. souhlas s celoročním hospodařením obce
Zastávka za rok 2014 a závěrečný účet obce
za rok 2014, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, a to s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
hospodaření
5. nápravu zjištěných chyb a nedostatků, které
spočívají ve správném zaúčtování účetních
dokladů v roce 2015 s tím, že toto přeúčtování bude uvedeno i v příloze k účetním výkazům za rok 2015

6. přijetí opatření potřebných k nápravě zjištěných chyb a nedostatků spočívajících v provedení opatření, která mají za cíl zkvalitnit
kontrolní mechanismus při účtování účetních případů (rozšíření kontrolního mechanismu při tvorbě opravných položek,
rozšíření možnosti školení a konzultací o jednotlivých účetních případech). ZO schvaluje,
aby tato opatření byla zajištěna neprodleně,
nejpozději do 31. 8. 2015
7. uzavření Dodatku k zakládací smlouvě
Regionální úzkorozchodné železnice o. p. s.
a pověřuje starostu obce jeho podpisem
8. termíny jednání zastupitelstva obce na druhé
pololetí 2015: 26. 8. 2015, 30. 9. 2015, 21. 10.
2015, 25. 11. 2015, 16. 12. 2015
9. Smlouvu č. 14191723 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na realizaci akce „Zateplení objektu ZUŠ
v obci Zastávka“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem
10. Smlouvu o dílo č. 14152015 mezi Obcí
Zastávka a LANAK CZ, a. s., jejímž předmětem je zabezpečení konzultační a poradenské činnosti po dobu udržitelnosti projektu
„Zastávka – dostavba kanalizace“ a pověřuje
starostu obce jejím podpisem
11. Smlouvu o přezkoumání hospodaření
za rok 2015 uzavřenou mezi obcí Zastávka
a Bohemia Audit, s. r. o, jejímž předmětem
je zajištění přezkumu hospodaření na základě platných právních předpisů a pověřuje starostu obce jejím podpisem
12. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK mezi Obcí Zastávka
a Jihomoravským krajem, jejímž předmětem
je zajištění nadstandardu dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK ve výši 24 479 Kč
13. přijetí účelové dotace z rozpočtu JMK
v roce 2015 v rámci Programu rozvoje venkova na akci „Dostavba kanalizace v obci
Zastávka – úroky z úvěru“ ve výši 50 000 Kč

14.

15.

16.

17.

18.

a pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluvních vztahů
přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK
v roce 2015 na akci „Výměna oken v budově
základní školy v Zastávce – 2. etapa“ ve výši
200 000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluvních vztahů
přijetí daru na zakoupení malé komunální techniky od sdružení Energoregion 2020
ve výši 72 000 Kč a zavazuje se k minimálnímu spolufinancování ve výši 18 000 Kč
smlouvu na zajištění akceschopnosti JSDH
obce Zastávka z dotačního programu na požární techniku JMK ve výši 60 000 Kč
uzavření Smlouvy č. 1030011713/0300
o smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi obcí Zastávka a společností E.ON
Distribuce, a. s. v souvislosti s realizací akce
„Zastávka, přel. kab. ved. NN a VN, SŽDC“,
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
přijetí účelové neinvestiční finanční dotace
z rozpočtu JMK na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce – zabezpečení akceschopnosti
kategorie JPOII ve výši 120 000 Kč a pověřuje
starostu obce podpisem příslušných smluvních vztahů.

II. ZO bere na vědomí:
1. přípravu žádosti o dotaci z Nadace ČEZ – výsadba stromů
2. informace o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
3. informace o činnosti příspěvkových organizací obce Zastávka a jí zřízených organizačních složek
4. informaci starosty obce o činnosti organizací, jichž je obec Zastávka členem nebo
s nimi spolupracuje (Mikroregion Kahan,
KTS Ekologie, Svazek vodovodů a kanalizací
Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …)
5. záměr nájmu části pozemku p. č. 1069/1,
ostatní plocha, o výměře 22 m2.
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III. ZO ukládá

1. finančnímu výboru dokončit projednání žádosti IQ Roma servis, o. s. ve věci poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu obce Zastávka
2. starostovi obce zveřejnit termíny jednání zastupitelstva obce ve druhém pololetí 2015
3. finančnímu výboru projednání podpory
obce Zastávka projektu „Sociální automobil
pro Domov seniorů Zastávka“
4. vedení obce pokračovat v jednání s investory
stavby polyfunkčního domu „Hornický dům“

ve věci vybudování parkování pro tento objekt, stejně jako ve věci vlastnictví parkoviště
po jeho kolaudaci.

IV. ZO neschvaluje:
1. poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Zastávka pro rok 2015 spolku
Romodrom o. p. s. z důvodu nesouladu účelu
dotace se zájmy a potřebami obce Zastávka.

OPRAVUJEME, UKLÍZÍME…
O tom, že je žádoucí provádět opravy veřejných ploch, jakými jsou chodníky, místní komunikace
anebo třeba i oplocení areálů v majetku obce, není nutné diskutovat. I v letošním roce naši
pracovníci technické čety obce pokračovali v této již několikaleté praxi.

Tentokrát byla v letních měsících realizována I. etapa opravy chodníku pro pěší na ulici
Havířská. Rozsah opravy chodníku od budovy bývalé jídelny č. p. 222 až po bytový dům
č. p. 238, kdy se podařilo vyměnit
více jak 600 metrů čtverečních
staré dlažby za dlažbu zámkovou,
byl nemalý. Havarijní stav chodníku nutil občany chodit spíše
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po přilehlé místní komunikaci.
Vzhledem k tomu, že zmiňovaná
komunikace v jednom jízdním
pruhu slouží spíše jako parkoviště, docházelo často ke kolizím
chodců s projíždějícími vozidly.
Nyní je však již tento problém
vyřešen a díky novému chodníku nejsou občané nuceni vstupovat do vozovky, ale bezpečně se
mohou pohybovat po chodníku,
kde je žádná vozidla neohrožují.
V budoucnu by vedení obce ještě
chtělo nahradit chodník této trasy na druhé straně komunikace.
Zde by neměl vzniknout nový
chodník, ale měl by jej nahradit
odstavný pruh pro osobní vozidla, čímž by se mohlo dosáhnout
udržení dvou jízdních pruhů
a zjednodušení jízdy pro vozidla,
která si dnes musí navzájem vyhýbat mezi parkujícími vozidly.
Druhou akcí, kterou se prostřednictvím naší technické čety
podařilo realizovat, byla II. etapa

opravy oplocení v Mateřské škole
„U Školy“. Zde bylo v délce přes
sto metrů zbouráno staré oplo
cení včetně základu a nahrazeno
novým. I když byly bourací práce prováděny za pomoci těžké
techniky, jednalo se o náročný
úkol. Opět se potvrdilo, že ten
kdo původní základ pro oplocení stavěl, rozhodně na materiálu
nešetřil. Kvalita a tvrdost základu v některých úsecích dala pořádně zabrat i té nejtěžší bourací
technice. Po vybourání starého
základu byl vystavěn nový základ
pro oplocení a následně namontovány plotové panely. Doufejme,
že nové oplocení bude sloužit tak
dobře, jako tomu bylo u předchůdce. Snad nikoho nebude
lákat k tomu, aby přes něj přelézal na dětské hřiště, nebo při
cestě za vzděláním do přilehlých
budov.
Mimo tyto dvě popisované
akce samozřejmě naši pracovníci

zajišťovali sekání veřejných ploch,
úklid chodníků, přestupního terminálu a všech míst, kde nám
někdo nadělal nepořádek. Nemyslím tím místa, kde si již dlouhodobě naši občané zvykli ukládat biologicky rozložitelný odpad
ze zahrádek a okolí svého domu.
Spíše nás teď trápí nově vzniklý

Ale co už se dá dělat: obec to samozřejmě po těchto „nepořádnících“ uklidí, jen je to pak s tím
zvelebováním složitější.
V závěru mého příspěvku
bych se s Vámi rád podělil ještě
o jednu akci, která se nám podařila realizovat. Jak jistě většina z Vás ví, v naší obci se nám

trend, kdy nám někteří občané
odkládají starý nábytek, textil
a mnoho jiného odpadu, který
pak musíme odvážet do sběrného střediska odpadů. Je škoda, že
tito občané nevyužijí možnosti
tohoto zařízení a přidávají nám
tak práci, kterou bychom mohli
využít ke zvelebování naší obce.

inzerce

STUDIO LILA

VÁM NABÍZÍ MANIKÉRSKÉ
A PEDIKÉRSKÉ SLUŽBY
PEDIKÚRA

 ošetření kuřích ok
a zarůstajících
nehtů
 masáž nohou
po kolena, reflexní
masáž plosky nohy
 lakování, zdobení

MANIKÚRA

 regenerační
zábal, peeling
 masáž rukou
 p-shine
 lakování
 teplý parafínový
zábal

PRO DRŽITELE SENIOR PASU 10% SLEVA!
NOVINKA – PEDIKÚRA DO DOMU!
STUDIO LILA ROZŠIŘUJE SVÉ
SLUŽBY PRO KLIENTY SE SNÍŽENOU
POHYBLIVOSTÍ.

STUDIO LILA – Zdenka Fialová

Lípová 616, (dům pro seniory), Zastávka

tel.: 776 310 306

e-mail: studiolila@seznam.cz
www.pedikura-zastavka.webnode.cz
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usídlili lidé bez domova, tedy
jak se říká bezdomovci. Jako své
nové bydlení využívali staré unimobuňky umístěné v prostoru
nádraží Českých drah a jako veřejné záchodky využívali staré
skladiště stojící hned vedle. Počet
takto ubytovaných se postupně
navyšoval, a nejen že zde vzniklo ohniště, dokonce i velké květináče s rajčaty – s tím ale také narostla odvaha těchto nevítaných
hostů. V prvé řadě se v těchto
místech začal obje
vovat nepořádek, oheň někdy dosahoval
až třímetrové výšky a v několika
případech si dokonce tito rádoby

„osadníci“ nevybíravě dovolovali
i na procházející občany. Na základě upozornění těchto občanů
vedení obce vstoupilo do jednání
s Českými drahami o možnosti sjednání nápravy. Jednání to
nebyla jednoduchá, jelikož díky
dělení státního kolosu se jeho
jednotlivá oddělení nemohla do
mluvit, komu vlastně zmiňované
objekty patří. Po několika jednáních a mnoha telefonech se ale
dílo podařilo a obec Zastávka
získala povolení objekty zbourat.
Zaměstnanci technické čety proto také objekty ihned po získání
uvedeného povolení demolovali

a odvezli na skládku. Tímto skutkem se nám snad podařilo dát
lidem bez domova jasně najevo,
že o jejich přítomnost nestojíme
a pokud se rozhodnou zase obývat některý z opuštěných objektů
u nás v obci, uděláme vše proto,
abychom je odsud vystěhovali.
To bylo pár střípků z horkého
léta, jak jej prožili naši zaměstnanci obce. O tom, co se nám
povedlo v podzimních měsících,
se s Vámi podělíme zase v dalším
čísle Zastáveckého zpravodaje.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

Novinky z komise pro životní prostředí
Opozdila se výsadba náhradních stromů v lokalitě podél potoka Habřina vzhledem
k vysokým teplotám v letních
měsících – stihneme to na podzim. Za komisi životního prostředí byla podána žádost o dotaci, kterou vyhlásila Jaderná
elektrárna Dukovany. Jedná se
o program na podporu výsadby stromů v obcích a městech
našeho regionu. Čekáme, jestli
uspějeme.
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Blíží se ke konci velká investiční akce, kterou zvládli pracovníci místní technické čety:
úprava okolí a nový plot podél
areálu školní družiny a mateřské
školy naší základní školy. Následovat bude druhá etapa – silnice
kolem celého tohoto areálu, ta
by se měla uskutečnit v příštím
roce.
V oblasti třídění a dalšího
zpracování odpadů nás čekají
změny, které jednak připravuje

Evropská unie a jednak vláda republiky. Cílem chystaných změn
je likvidace skládek pro ukládání zbytkového odpadu. Vše má
být směřováno ke třídění a dalšímu zpracování odpadu. Jen
malá část má být zpracována
(spálena) ve spalovnách a nepatrné procento zbytku odpadů bude ukládáno na skládky.
Co všechno přinesou chystané
změny pro obce a občany, to se
budeme dovídat postupně.

Svozová firma KTS, která zajišťuje svoz odpadů z naší obce,
chystá také pro naše občany
další službu spojenou s dobudováním a zahájením činnosti kompostárny v prostorách
bývalého zemědělského družstva ve Veverských Knínicích.
O co půjde? Po zpracování bio
odpadu, který se sem bude navážet a mechanizací dále zpracovávat, budou mít občané
možnost si vlastním odvozem
zpět odvézt kompost – hnojivo na svoje zahrádky pro zkvalitnění půdy, která potřebuje
obohatit o živiny, ne chemií,
ale přírodní hmotou. A tou
tento kompost určitě bude.
O zahájení této aktivity budou občané včas informováni.

Určitě to nebude dříve než
v dubnu příštího roku.
Možná jste už zjistili, a při vysílání Mikroreginu Kahan v kabelové televizi viděli krátký spot
o tom, jak se může a jak by mělo
vypadat třídění odpadů z každé
domácnosti našeho mikroregionu. Znovu je zde informace
o možnostech našeho sběrného
dvora, který nám okolní obce
mohou jen závidět. O to více
je smutné, že se stále najdou
mezi námi takoví, kterým není
hanba dovézt starou pohovku –
válendu ke „sběrnému místu“
Pod Ploty, na Nivkách, opřít
ji zezadu o kontejnery a myslet si: tak, a teď to odvezte, já
mám pokoj, nevyhodil jsem nepořádek do lesa! Když už tento

„svinčík“ někdo dovezl (nemohl vše přinést v ruce) až sem, co
mu bránilo zavézt ho, kam patří – o 300 metrů dále do sběrného dvora?!
Bude potřeba hodně trpělivosti a osvěty, než si někteří
naši spoluobčané uvědomí, jaké
mají možnosti tady přímo u nás
v obci, jak je mohou využívat,
a začnou se chovat k životnímu
prostředí kolem sebe ohleduplněji než dosud. Poděkování patří Vám všem, kteří máte zájem
na tom, aby naše obec byla čistá, uklizená, aby těm, kteří přijedou třeba na Dny Zastávky,
tady bylo příjemně.
Jaroslava Baštařová,
předsedkyně komise ŽP

inzerce

DITA DOLEŽALOVÁ
Pedikúra
Manikúra
Depilace
Shellac
TAKÉ
U VÁ S
D OM A !

Provozovna: 1. máje 118, 664 84 Zastávka

Tel.: 605 266 424
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SPOLKOVÉ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY

ZAHRÁDKÁŘI ZASTÁVKA
Na základě rozhodnutí výroční členské schůze chtějí zastávečtí zahrádkáři podat veřejnosti
informaci o zpracovávání ovoce v hospodářském středisku Zahrádkářů v Zastávce na ulici 1. máje
č. 443 v roce 2015. Ovoce se bude zpracovávat od září až do listopadu 2015, a to buď na základě
telefonického objednání, nebo je možné se domluvit přímo v provozovně.

Moštování
Ovoce na moštování je nutno dodávat zákazníkem čisté,
odpad, který po moštování zůstane, si zákazník odváží domů.
Minimální množství ovoce k moštování je 45 kg. Cena
za moštování: 4 Kč za 1 litr
šťávy pro nečleny organizace
a 3 Kč za 1 litr šťávy pro členy
organizace.

Výroba povidel
Povidla se vaří z klasických
švestek, ovoce, které zákazník
dodává, musí být čisté a vypeckované. Minimální množství
ovoce je 50 kg. Cena za vaření
povidel: 9 kč za 1 kg vypeckovaného surového ovoce.
Obsluha při vaření povidel:
Jiří Klika – tel. 733 312 432

Obsluha při moštování:
Vladimír Klos – tel. 777 034 474
Ivo Konečný – tel. 774 635 321

Sušení ovoce
Suší se jablka, hrušky a švestky. Meruňky se v zahrádkářském
zařízení nesuší. Největší množství ovoce k sušení je 35 kg. Cena
za sušení jablek a hrušek je 9 Kč
za 1 kg surového ovoce, za sušení švestek se platí 10 Kč za 1 kg
surového ovoce.
Obsluha při sušení ovoce:
Jiří Klika – tel. 733 312 432
za Zahrádkáře Zastávka,
Zora Stejskalová

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR

Oblastní organizace Brno-venkov se sídlem v Zastávce u Brna
Rok uběhl jako voda a opět
jsou zde vytoužené letní prázdniny. V červenci vždy začínáme
prvním rekondičním pobytem
zdravotně postižených „Rodiče
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a děti“ v Deštném v Orlických
horách.
Na tuto akci se vždy těší jak
děti, tak jejich doprovod. Bylo
tomu tak i v letošním roce.

Přihlásilo se celkem 61 účastníků, z toho 24 dětí. Akce se
uskutečnila ve dnech 11. až
18. července 2015 v Deštném
v Orlických horách v rekreačním

středisku „U Supa“. Bohužel
i nemoc se nevyhnula této akci
a dvě děti a tři dospělí se nakonec nemohli rekondice zúčastnit, čehož všichni moc litovali.
Přesto se těší, že v příštím roce
jim to snad vyjde. Na rekreační
středisko tedy přijelo 56 účastníků, z toho 22 dětí ve věku
3–15 let. Program byl sestaven
tak, aby se jej mohly zúčastnit všechny děti. Byly rozděleny do tří skupin. Ti nejmenší
3–5 roků, starší 6–12 roků a nejstarší 13–15 roků.
Denně všichni chodili na rozcvičku, podle programu se zúčastňovali soutěží, sportovních
her. Děti plnily různé úkoly, přednášely básničky, zpívaly písničky. Všichni společně
chodili na vycházky do přírody, děti si vyzkoušely i hypoterapii na koňské farmě. I v letošním roce děti využívaly jízdu
lanovkou.
Také jsme absolvovali vlastivědný zájezd do zámku Potštejn,
kde byla připravena pro děti
hraná prohlídka zámku se zámeckou kněžnou, šaškem a čarodějem Dobrodějem. Všichni
byli moc spokojení.
Taktéž se nezapomnělo
na hlavní náplň rekondiční rehabilitace, a tou je výuka odezírání, které nám pomáhá dobře
se dorozumět se zdravou populací a lépe se začlenit do společnosti. Před střediskem funguje
i velký bazén, který děti v hojném počtu využívaly. Stihli jsme
i táborák s opékáním špekáčků
a maškarní bál.

Závěrem nechybělo hodnocení celé akce a hlavně vyhodnocení všech soutěží pro děti.
Ty obdržely medaile, diplomy
a drobné dárečky. Ti nejstarší,
kteří hráli petanque, obdrželi
poháry podle umístění, medaile a diplomy.

Všem se akce moc líbila a loučili se s přáním, aby se
takové akce mohli účastnit
i v příštím roce.
Tak nashledanou příště.
Alena Procházková,
SNN v ČR Zastávka u Brna
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, Z. S., MÍSTNÍ
ORGANIZACE ROSICE – BILANCE A ZÁMĚRY
Svaz tělesně postižených v ČR, zapsaný spolek, je samostatnou, nezávislou, právnickou osobou.
Prostřednictvím svých organizačních jednotek – pobočných spolků – pomáhá zajišťovat
a uspokojovat potřeby a zájmy svých členů a dalších osob s tělesným a jiným zdravotním
postižením. Naše místní organizace je jeho organizační jednotkou – pobočným spolkem.

Organizace má 213 členů,
z toho je 53 členů držiteli průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Věkový
průměr je 69 let. Těžiště členské
základny je v Rosicích, dále pak
v Zastávce a Tetčicích. Sdružuje také členy z dalších 12 obcí
Rosicka.
Snažíme se vytvářet podmínky
pro naplnění zájmu starší generace, zejména pořádáním rekondičních a poznávacích zájezdů
a dalších akcí, ať již našich členů,
či dalších zájemců z řad občanů.
V měsíci lednu byla věnována značná pozornost zpracování podkladů pro podání žádostí
o finanční podporu naší práce
a zpracování prezentace činnosti
v roce 2014. Finančně nás podpořily město Rosice a obce Zastávka a Tetčice. Bez této pomoci bychom nemohli organizovat
řadu akcí. Za tuto pomoc městu
a obcím velice děkujeme.
Byl též zpracován plán filmových představení pořádaných
organizací za činné pomoci Kulturního a informačního centra Rosice. První představení
se uskutečnilo 19. ledna. Další
pak 26. února tohoto roku.
Měsíce únor a březen byly výborem věnovány zejména přípravě výroční členské schůze, která
ukončila pětileté funkční období
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stávajícího výboru a zvolila nový
výbor pro další pětileté období.
Výroční schůze proběhla
20. března 2015 v sále Dělnického domu v Zastávce. Děkujeme obci Zastávka za vytvoření
příjemného a důstojného prostředí pro její konání. Přítomno bylo 123 členů a 25 hostů.
Ceníme si účasti starosty města
Rosice p. Mgr. Světlíka, starosty
obce Zastávka p. RNDr. Pospíšila a starosty obce Tetčice p. Šóra,
kteří ve svých vystoupeních
ocenili práci organizace ve prospěch členů a dalších občanů
našeho regionu. Novým předsedou byl zvolen JUDr. Josef
Polák z Rosic, místopředsedou
p. Bohumil Klíma ze Zastávky.
Předsedkyní revizní komise byla
zvolena p. Bohumila Chatrná
z Rosic. V tomto měsíci se ještě
26. března uskutečnilo další filmové představení.
Dne 4. dubna jsme uskutečnili
velice úspěšný poznávací zájezd
do Kutné Hory. Spokojení účastníci si pod vedením paní Stejskalové prohlédli památky města zařazeného do seznamu UNESCO.
Dubnové filmové představení
bylo odehráno 23. dubna. Dne
27. dubna se uskutečnilo jarní
posezení a trampskou skupinou
Olymp. Do příjemného prostředí

restaurace Slovan se přišlo pobavit 88 zájemců, kteří si dle chuti
popovídali a zazpívali si oblíbené
písně.
První rekondiční zájezd
do termálních lázní v Maďarsku
byl realizován dne 17. května.
Počasí přálo. Autobus byl plně
obsazen spokojenými účastníky.
Dne 25. května následovalo další ze série filmových představení.
Na závěr měsíce a při vstupu
do období prázdnin a dovolených jsme absolvovali dne 25. 6.
promítnutím závěrečného filmu
prvního pololetí roku.
V prvním pololetí roku 2015
bylo na pořádaných akcích celkem přítomno 688 účastníků.
Filmová představení sledovalo
376 diváků s průměrnou účastí 66,7 diváků. Také v druhém
pololetí letošního roku budeme
v pořádání akcí a zejména filmových představení pokračovat.
Pro druhé pololetí jsme
připravili:
• 1. 10. –jednodenní poznávací
zájezd do Olomouce
• 29. 10. – filmové představení
• 19. 11. –filmové představení
• 30. 11. –Mikulášské posezení
s trampskou skupinou Olymp
• V prosinci budou předány vánoční balíčky imobilním členům organizace.

Schůze výboru budou konány 15. října, 12. listopadu
a 10. prosince 2015 od 13.30 hodin v klubovně SDH Rosice.
Akce připravujeme jak pro členy organizace, tak také pro další zájemce z řad občanů Rosic

a okolí. Podrobnosti jsou zveřejňovány ve vývěsní skříňce
MO STP na Palackého náměstí 8
a na propagačních letácích.
Děkujeme všem, zejména
městu Rosice a obcím Tetčice
a Zastávka, kteří nás podporují

finančně a také těm, kteří svojí
účastí na našich akcích dokazují,
že naše snažení není marné.
JUDr. Josef Polák,
předseda výboru

KLUB SENIORŮ ZASTÁVKA
Ještě před prázdninami se
vydali členové Klubu seniorů
Zastávka na zájezd na Hostýn
a do Kroměříže. Na Hostýně obdivovali křížovou cestu, kterou
vytvořil Dušan Jurkovič, poté se
všech ujala mladá paní průvodkyně a celou skupinu provedla
po bazilice Nanebevzetí Panny
Marie.
V Kroměříži jsme nejdříve
s odborným výkladem navštívili Květnou zahradu, poté po
obědvali a po obědě následovala
prohlídka arcibiskupských vinných sklepů s degustací. Na závěr kroměřížského pobytu jsme
se ještě prošli Podzámeckou zahradou a podívali se na natáčení
Třech mušketýrů v arcibiskupském paláci.

Začaly prázdniny, které se dodržují i v klubu seniorů a tudíž
aktivita na dva měsíce utichá –
kromě vycházek samozřejmě. Ty
jsou organizovány i v červenci
a srpnu. Letos se konaly tři v červenci a jedna v srpnu.
První červencová vycházka
začínala v Krahulově, pokračovala do Čechočovic a do chatové
oblasti u Steklého mlýna, kde byli
účastníci na návštěvě u manželů
Strnadových. Druhá vycházka
vedla do Chroustovského údolí
směrem na Domašov a k rybníku Bahňák, kde bylo příjemné
se vykoupat. Po odpočinku a občerstvení pokračovala cesta podél
nově vybudovaného chovného
rybníku směr Říčany a na říčanské koupaliště. Po tamním

Rakousko, Dřevěná vodní stezka, foto P. Sázavský

vykoupání a odpočinku se pak
jelo domů. A poslední červencová vycházka začala jízdou vlakem
do Třebíče. Odsud se šlo směrem
na Slavice a na rozhlednu na Pekelném kopci. Z něj pokračovali
všichni na Terůrky a zpět do Třebíče a vlakem domů.
V srpnu odpadly dvě vycházky
díky počasí. Jednou bylo hrozné
vedro, podruhé zase trvale pršelo. Konečně poslední vycházka
se 25. srpna uskutečnila. Jelo se
vlakem přes Studenec do Vlčatína. Z Vlčatína se šlo směrem
Hroznatín.Tam se účastníci vycházky zastavili u rodného domu
a pamětního kamene s deskou
generála Ludvíka Svobody, prezidenta ČSSR. Z Hroznatína pak
pokračovala vycházka do obce

Zájezd na Hostýn, foto B. Klíma
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Rudíkov. Někteří pokračovali po obědě do Budišova, jiní si
prohlédli obec a vlakem odjeli
domů.
Tak a i prázdniny skončily
a začal školní rok. Pro klub to
znamená zase začátek činorodého období. Hned v září čekal
na všechny zájemce například
zájezd na Severní Moravu –
na Opavsko, který se uskutečnil
17. září.
Za klub seniorů:
Zora Stejskalová

Třebíč, k rozhledně na Pekelném kopci,
foto L. Říhová

Zájezd do Kroměříže – zahrady, foto B. Klíma

Hroznatín, foto B. Vinohradský

FOTBALOVÁ SOUSTŘEDĚNÍ
V půli prázdnin začala nová
fotbalová sezóna i pro naše Kahaňáky. Jsem rád, že v parném
létě naši hráči dokázali odolat
svodům koupališť, výletů a jiných letní atrakcí a účastnili
se tréninků. I pro tento rok se
nám zadařila dvě letní fotbalová soustředění.
Druhý týden v srpnu zahájili intenzivní fotbalovou přípravu
naši mladší žáci společně se starší přípravkou. Celkem 21 hráčů
ročníků 2003 až 2006 se snažilo
zlepšit své fotbalové umění a fyzickou kondici. Krásné počasí
a vysoké teploty mírně upravily
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naše plány, a proto jsme dvakrát
navštívili koupaliště ve Zbýšově. Fyzičku dětí jsme porovnali
i v plaveckém závodě, kde zvítězil Petr Veselý. Je smutné, že náš
nejmenovaný trenér skončil mezi
dětmi až na desátém místě.
Druhé fotbalové soustředění
se uskutečnilo až v posledním
srpnovém týdnu. Soustředění
bylo určeno ročníkům 2007 až
2010, tedy kategorii mladší přípravky. Musím pochválit hlavně
nejmladší hráče za jejich snahu
a odvahu, protože to bylo jejich
první soustředění v životě. Věřím,
že krásné soustředění, které pro

ně připravil Martin Musil, se jim
líbilo. Snad je jejich účast na dalších trénincích tím správným
důkazem. Pokrok, který za tak
malý čas dokázali, je úžasný. Pokud i vy máte zájem vidět jejich
umění, podívejte se na srpnový
televizní magazín mikroregionu,
který najdete na webových stránkách www.mikroregionkahan.cz.
Na konci prázdnin už trénují i naši nejmenší Kahaňáci. Děti
ve věku od tří let se začínají seznamovat s fotbalem. Formou
různých her, cvičení a hlavně
zábavy objevují svět plný pohybu a nových kamarádů. Je radost

se na tyto tréninky v úterý a pátek jen dívat. Jestliže i vy máte
dítě, které rádo běhá, a hledáte

pro něj sportovní vyžití, neváhejte a přiveďte ho na náš trénink nebo se podívejte na naše

stránky www.fkmkahan.cz a kontaktujte nás.
za FKM Michal Kříž

MLADÍ HASIČI OPĚT TÁBOŘILI
Školní rok skončil a pro
všechny mladé hasiče začaly
velké prázdniny. Doba kdy se
snad v každém koutě republiky, téměř v každé dobrovolné
organizaci koná letní tábor pro
děti a mládež. Zastávečtí hasiči
jsou svými tábory známí, jejich
tradice sahá několik desítek let
nazpět a účastnilo se jich mnoho dětí mnoha generací.
I v letošním roce tomu nebylo
jinak a v sobotu 4. července 2015
se k hasičské zbrojnici v Zastávce
sjela kupa dětí, vytvořila se velká
hromada batohů a kufrů a již třetí rok se zde nashromáždil také
velký počet kol. Převedeno do čísel to bylo 53 dětí, 10 vedoucích
a 63 jízdních kol. Nejmladšímu účastníkovi letošního tábora bylo 5,5 roku a nejstaršímu
pak 39. Rozpětí věkového rozdílu se zdá docela velké, nicméně
věřte tomu, že všichni si za dobu
konání tábora k sobě našli cestičku a dokázali spolu prožít mnoho úžasných okamžiků v krásné
přírodě obklopující rekreační
středisko U Jezu Krkavec, nedaleko Veselé nad Lužnicí.
Jak bylo již uvedeno, celkový
počet táborníků byl 63. Toto číslo tvoří rekord v počtu účastníků za celou dobu, kdy zastávečtí
hasiči tábor pořádali. Tentokrát

jsme museli využít dopravy dvou
autobusů, dvou vleků pro přepravu jízdních kol a pronajmout
si téměř celé rekreační středisko. Tábor jsme zahájili klasicky,
rozdělením do oddílů, rozdáním
nových triček s logem letošního tábora, přidělením chatiček
a seznámením se s programem.
Bylo naplánováno mnoho výletů na kolech, kdy jsme měli
v úmyslu společně urazit jako
každý rok alespoň sto kilometrů po překrásném území jižních
Čech. Tyto plány nám však trošku překazilo počasí: ne díky dešti, ale právě naopak, protože bylo
neskutečné horko.
Takové horko, že urazit
na kole delší vzdálenost než pět
kilometrů by bylo ohrožením
zdraví všech účastníků. Proto
jsme se rozhodli pro jinou strategii, a to pro koupání a hraní
her. Dopoledne jsme se koupali
v řece Lužnici, která teče v těsné blízkosti rekreačního střediska, a odpoledne jsme pro změnu
na kolech vyrazili do blízkých
pískoven, kde jsou krásné pláže
a také teplejší voda. Při koupání v řece jsme využívali k radovánkám hasičský raft, na kterém
jsme se plavili jako lodivodi
a v pískovnách jsme zase realizovali mnoho vodních hrátek a soutěží. Navečer jsme pak

plnili řadu úkolů, které nám stanovoval plán celotáborové hry,
bylo třeba sbírat body pro konečné vyhodnocení. V mezičasech jsme malovali trička, psali
dopisy domů a kamarádům, jezdili na lanovce přes řeku, stříleli ze vzduchovky a věnovali se
mnoha jiným aktivitám.
Takto jsme trávili první čtyři dny našeho tábora až do středy, kdy přišly mraky a sluníčko
se schovalo. Byl příjemný chládek, a protože ke každému táboru patří celodenní výlet, bylo
operativně rozhodnuto, že vyrazíme na zámek Červená Lhota,
který od nás byl vzdálený pouhých 22 kilometrů. Netrvalo to
ani hodinu a náš peloton 63 kol
mířil do zmíněné Červené Lhoty. I když jsme od začátku tábora měli obavy, jaké to bude v takovém počtu vyrazit na silnice
a cyklostezky, nakonec musíme uznat, že v jižních Čechách
jsou řidiči ohleduplní a velice
slušní. I když jsme trasu cesty
naplánovali především po cyklostezkách, v některých úsecích
jsme se silnicím nevyhnuli. Ale
jakmile jsme na silnici vyrazili a potkali jakékoliv vozidlo, ať
osobní anebo nákladní, vždy
vozidlo zbrzdilo a bezpečně nás
předjelo. Na zámek jsme tak dorazili všichni v pořádku a nic
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nebránilo jeho prohlídce. A protože se rozpršelo, tak se prohlídka i hodila a všichni se do zámku schovali. Tedy skoro všichni,
někdo musel hlídat zaparkovaná kola. Tato v dešti nepříjemná
služba padla na hlavního vedoucího, a tak v době, kdy celý tábor
poznával historii zámku Červená Lhota, on si hrál na vodníka.
Prohlídka zámku byla úžasná
a nejlepší na ní bylo to, že časově vyšla úplně perfektně. Jakmile skončila, přestalo i pršet.
Po malém občerstvení v přilehlých stáncích jsme zase nasedli
na kola a vyrazili zpět do tábora. Jen trošku jinou trasou. Při
tomto výletě jsme společně urazili 44 kilometrů a před večeří
v pořádku přijeli do tábora. Jestli
si někdo myslí, že na nás po takovém výletě padla únava, tak
v žádném případě. Ještě do večerky jsme si zasoutěžili, zatancovali táborovou zumbu a pak
teprve zalehli k zaslouženému
odpočinku.
Následující den jsme soutěžili nejen v táboře, ale také jsme
vyrazili na procházku po okolí, kdy jsme hledali na vyznačených místech kvízové otázky,
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které jsme pak museli v táboře zodpovídat. Protože byl však
čtvrtek a tábor se pomaličku blížil ke svému konci, každý oddíl
si také začal připravovat scénku
na poslední večer. Pátek byl téměř volným dnem, kdy se především pilovaly herecké výkony, vyráběly se kostýmy a kulisy
pro večerní představení. Když se
v pátek setmělo, všichni diváci
usedli na svá místa, začalo jedno
velké táborové divadlo. Nejen že
jsme všichni měli možnost vidět
dokonalé, ručně vyrobené kostýmy, ale i všechny scénky byly
úžasné. Téměř hodinu a půl jsme
všichni s úžasem koukali, jaké
herecké talenty máme v kolektivech mladých hasičů, jak se někteří z nich s bravurností ujali
role režisérů a že jim rozhodně
při jejich tvorbě scének nebylo cizí použít hodnoty, jakými
jsou děj a humor. Dokonce bych
si troufl říci, že někteří tvůrci dnešních filmů a seriálů by si
z našich dětí mohli vzít příklad.
Po ukončení tohoto velkolepého divadelního představení začal
ten správný rej, jak by se dala nazvat letošní táborová diskotéka,
kterou jsme zakončili poslední

večer tábora. Poslední táborové dopoledne jsme vyhodnotili
celotáborovou hru, rozdali diplomy, upomínkové předměty a balíčky plné sladkých odměn. Ke každému táboru patří
také hodnocení úklidu v chatkách a i u nás tomu nebylo jinak.
Všichni z účastníků s velkou pozorností sledovali, kdo získá diplom Šampónka a kdo Špindíry.
A jak to dopadlo? Titul Šampónka získalo všech 53 dětí a Špindíra nebyl udělen ani jeden!
I když se nám vlastně ani nikomu nechtělo, tábor tímto skončil
a my vyrazili zpět ke svým domovům. Při loučení padlo i pár
slziček lítosti, že to vlastně všechno končí. Všichni však vyslovili
také jedno velké přání: abychom
se zase za rok všichni sešli a společně vyrazili na další hasičský
tábor. Doufejme, že se toto přání
splní a všichni se sejdou na dalším táboře mladých hasičů.
Dovolte mi na závěr pár poděkování. Jedno poděkování bych rád vyslovil členům
hasičských sborů, které tábor
společně pořádaly, a to z hasičského sboru Zastávka, z hasičského sboru Hrušky u Slavkova

a z hasičského sboru Přísnotice.
Bez pomoci těchto kolegů hasičů bychom si nikdy nemohli
dovolit tak úžasný tábor zrealizovat. Druhé poděkování patří
také všem třem obcím, tedy obci
Zastávka, obci Hrušky u Slavkova a obci Přísnotice za finanční
a materiální pomoc, díky které

jsme nemuseli odmítnout ani
jedno dítě a na náš tábor mohly jet všechny děti, které se přihlásily, a to i když nejsou mladými hasiči. Poslední poděkování
bych chtěl vyslovit všem vedoucím, kteří se rozhodli na tábor
s námi vyrazit. Nejenže se tímto
rozhodli investovat dvacet čtyři

hodin denně do péče o děti, ale
také obětovali týden své dovolené, kterou jim nikdo neproplatí,
a jedinou odměnou za tento investovaný čas byl úsměv našich
malých svěřenců.
Zdeněk Milan, starosta
hasičského sboru Zastávka

MLADÍ HASIČI BODOVALI
Jak již jsme informovali v minulém čísle Zastáveckého
zpravodaje, na začátku měsíce června 2015 mladí hasiči
bojovali na sportovním stadionu Vysokého učení technického
v Brně o postup na Mistrovství v požárním sportu mladých
hasičů Moravské hasičské jednoty a České hasičské jednoty.

Na této nominační soutěži se naši starší žáci umístili na 5. místě, a tak si zajistili účast na uvedeném
mistrovství. Tato vrcholová
soutěž se konala 20. června
2015 v Hlinsku v Čechách.
Naši mladí hasiči vyráželi
v brzkých ranních hodinách
do Čech, aby reprezentovali
nejen Moravskou hasičskou
jednotu, ale především obec
Zastávka a ukázali ostatním
krajům, že i my v tak malé
obci na jižní Moravě umíme
dělat kvalitní požární sport.
Na start se mimo naší obecní reprezentace postavilo dalších devět nejlepších týmů
Moravské a České hasičské
jednoty. Soutěžilo se v následujících disciplínách: štafeta jednotlivců 60 metrů

s překážkami, štafeta čtyřčlenných družstev 60 metrů
s překážkami, uzlová štafeta
a královská disciplína – požární útok. Konkurence soutěžících byla doopravdy velká a umístění do posledních
okamžiků nejisté. Nicméně i přes všechny technické
komplikace a ostatní neduhy, které na náš kolektiv starších žáků pořadatelé připravili, vybojovali naši svěřenci
v celkovém hodnocení výborné 4. místo. Pohár nám utekl o dvě vteřiny, kdy bohužel
jeden náš soutěžící při plnění
jedné z disciplín upadl. I když
se znovu postavil a předběhl
ostatní soutěžící, výsledný čas
už na pohár nestačil. Nicméně být 4. nejlepším sportovním týmem obou hasičských

jednot je velkým úspěchem.
A tento úspěch si zaslouží
také poděkování, a proto mi
dovolte poděkovat za výborné výsledky a odpovědnou
reprezentaci hasičského sboru Zastávka a obce Zastávka
našemu sportovnímu týmu
ve složení: Matěj Šerák, Petr
Hasil, Petr Karásek, David
Bednář, Petr Janeček, Marek
Najt, Natálie Milanová, Tereza Trojanová a Karolína Vrbová. Moc si Vaší práce a Vašich
úspěchů vážíme a přejeme
Vám, ať se Vám i nadále daří
nejen v požárním sportu, ale
ve všem, co budete ve Vašem
budoucím životě dělat.
Zdeněk Milan, starosta
hasičského sboru
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 19

ŠKOLSTVÍ

Střípky z MŠ Babice
Na konci května k nám zavítal černošský chlapec Baumty. Byl to loutkový chlapec z divadla. Ukázal nám, jak se hraje
na africké bubny, jaká zvířátka
žijí v Africe, jak si v jejich zemi
hrají děti a spoustu zajímavého
o životě v Africe.
Velmi zajímavá byla i květnová návštěva u hasičů v Zastávce.
Dozvěděli jsme se spoustu informací o jejich náročné a mnohdy i nebezpečné práci, ale nejvíce jsme si užili prohlídku
hasičských aut, do kterých jsme
si mohli i sednout. Také jsme si
potěžkali vodní pistoli – panečku, ta byla těžká! Takový hasič
musí být opravdu silák. K hasičům jsme se svezli autobusem,
ale zpět do školky jsme se vydali pěšky. S hlavou plnou zážitků
cesta uběhla velmi rychle.
A už je tu 1. červen – Den
dětí. Jak jinak jej oslavit než
spoustou hravých činností, soutěžemi, kreslením na chodník
a hlavně opékáním špekáčků.
To jsme si pochutnali! A ještě
jedno překvapení na nás čekalo
dva dny na to – hledání pokladu. Nejdříve jsme museli hledat cestu a při tom plnit spoustu
úkolů. Na konci cesty jsme našli
obrovské bedny a v nich hračky
na pískoviště – kolečka, sekačky na trávu, míchačky a přesypávátka, lopatky, … Tak jsme se
hned pustili do práce.
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V týdnu od 8. do 12. června
jsme si s našimi dětmi povídali,
čím by chtěly být, až budou jednou velké. Jejich názory byly velmi zajímavé. Mnoho chlapců by
chtělo být např. kosmonautem
nebo potápěčem, děvčata zase
malířkami, lékařkami a paní
učitelkou. Některé děti však
ještě neví, nebo řekly hned několik povolání najednou. Možná, že také někdo z nich bude
muzikantem nebo zpěvákem,
tak jako pan Vojkůvka, který si
pro nás v MŠ 10. června připravil přímo „hudební radovánky“
a zazpíval nám různé pohádkové písničky. My jsme měli uhodnout, ze kterých pohádek jsou.
K tomu jsme si i pořádně zatancovali, užili spoustu legrace a radosti – prostě radovánek.
Na čtvrtek 18. června jsme
se dlouho všichni u nás těšili,
přestože se oslavy svátku dětí
již chýlily ke konci. Pořádali
jsme totiž „Balónkový den“. Jak
takový den vypadá? Pilně jsme
všichni od pondělí vytvářeli,
vykreslovali a malovali balónky
různých velikostí a barev, různé
obrázky a omalovánky s nimi.
Paní učitelky nafukovaly nafukovací balónky všech barev, co
jsme poznali, vyzdobily s nimi
stromy a plot školní zahrady,
až to připomínalo nějakou výstavu. Taky jsme si s nimi hráli: procvičovali jsme chytání,

házení, kutálení a kopání s balónky, vlastně s míči, se kterými to jde. Nakonec za námi přišli po lesní cestě naši kamarádi
z MŠ Zakřany, se kterými jsme
si také pořádně a hezky pohráli, opekli a hlavně snědli buřtíky. Byla to legrace, moc jsme si
to všichni užili! Na rozloučenou dostal každý kamarád pro
vzpomínku na hezký den nafouknutý balónek v barvě, která
se mu nejvíc líbila.
Dne 26. června nás čekal
nejkrásnější, ale i možná nejsmutnější den školního roku –
loučení a pasování našich předškoláčků na školáky. Děti již
byly od samého rána velice netrpělivé a pořád se vyptávaly,

kdy už bude pasování. Jako kaž
dý rok, tak k nám i letos přijeli
herci z divadla Genus a hned se
na školní zahradě rozjela velká
zábava a dobrá nálada. Děti si
užívaly velkou diskotéku a poté
vyzvaly i svoje rodiče ke společnému tanci. Pak nastala velká

chvíle a naši předškoláčci se
v okamžiku proměnili v malé
školáky. Jako památku na MŠ
dostaly pohádkovou knihu, butonky s nápisem „Jdu do školy“
a diplom. Malé děti, které v MŠ
zůstávají i po prázdninách, dostaly také diplomy za vzornou

docházku. Celý den probíhal
ve znamení velkého skotačení,
dětských her a šťastných úsměvů. Tak a prázdniny můžou
klidně začít!!!
Anežka Pospíšilová,
vedoucí učitelka

VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vážení spoluobčané,
přesto, že naši žáci opustili základní školu v poslední
den školního roku, i v průběhu
prázdnin v její budově panoval čilý ruch. Dva prázdninové
měsíce jsme se snažili tradičně
zlepšit zázemí naší školy a zpříjemnit tak prostředí, v němž
naše děti tráví velkou část svého času. Hned na počátku
prázdnin byla zahájena druhá
etapa kompletní výměny oken
v budově základní školy. K rozhodnutí uskutečnit toto opatření nás vedl zejména špatný
stav dřevěných konstrukcí oken
(částečné ztrouchnivění a netěsnosti rámů) způsobující jejich špatnou funkčnost a velké
tepelné ztráty. Okna v části budovy pocházejí ze 60 let minulého století, čemuž odpovídal
i jejich současný stav a kvalita.
Nezanedbatelný byl také fakt,
že zastaralá konstrukce oken
při ventilaci ve třídách nezajišťovala dnes standardní úroveň
bezpečnosti žáků.

Po dohodě se zřizovatelem
bylo rozhodnuto vytvořit v budově podmínky pro dosažení
energetických úspor a zefektivnění provozu školy. Vzhledem
k vysoké finanční náročnosti
akce bylo však nezbytné jednotlivé kroky realizovat postupně,
s ohledem na dostupné finanční
prostředky školy a obce. V roce
2014 byla i za finanční podpory Jihomoravského kraje uskutečněna první část plánovaných
opatření: výměna oken na severní straně budovy. V průběhu letošních hlavních prázdnin
byla v rámci 2. etapy provedena
výměna oken ve zbývající části
budovy. Výměna oken budovy
by měla přinést úsporu tepelné energie stanovenou energetickým auditem budovy na více
jak 70 000 Kč za rok a zároveň
zvýšit bezpečnost žáků v deseti
třídách školy.
V rámci dvouleté akce byla
provedena výměna téměř stovky stávajících dřevěných oken
za plastová šestikomorová okna

s izolačním dvojsklem a výměna dvou vstupních dveří
do budovy. Celková výše nákladů byla 1 493 754 Kč. Finanční
podpora Jihomoravského kraje pro obě etapy představovala
400 000 Kč. Výměna oken byla
zajištěna v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu firmou
Ivaplast s. r. o.
Realizací uvedené akce se
podařilo nejen odstranit havarijní stav stavebních prvků
nedílně spojených s funkčností uvedeného školního zařízení, ale také výrazně snížit ekonomickou náročnost provozu,
zvýšit bezpečnost a zlepšit tepelný komfort dětí a personálu.
Ušetřené finanční prostředky
bude možno v následujících letech účelově využít ve prospěch
výchovy a vzdělávání žáků plnících v naší škole povinnou školní docházku.
Ing. Zdeněk Strnad,
ředitel školy
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DDM INFORMUJE
Léto pomalu končí, děti už
chodí do školy a většina z nás
má dovolenou za sebou. Udělejme si radost a zavzpomínejme na vydařené léto plné koupání a sluníčka.
U nás v domě dětí jsme přes
prázdniny nezaháleli a užívali
jsme si s dětmi příměstské tábory. Děti natáčely v televizním
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studiu Domeček, malovaly při
Barevném týdnu, přemýšlely
a luštily na Hádankovém táboře, soutěžily jako gladiátoři nebo olympionici, hledaly
poklady jako piráti a užívaly si
spoustu různých her a sportů
při ostatních táborech.
Na závěr léta jsme se mohli potkat na tradičním Rozloučení s prázdninami, kde obec

Zastávka pořádá pro své občany zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi. I letos bylo odpoledne plné her příjemným
zpestřením poslední srpnové
soboty. Děti v krásném počasí soutěžily o sladkou odměnu
a navíc se mohly svézt na ponících, zaskákat si na gumovém
hradě a zaskotačit si v pěně,
kterou jim rádi přichystali zastávečtí hasiči.
I v nastávajícím podzimu
budeme pro vás chystat další
akce. Snad nám bude přát počasí a uvidím se s vámi osobně
na Dnu železnice a Hornickém
dnu v září, Drakiádě v říjnu,
Začarovaném lese v listopadu
a Mikulášské nadílce či Zpívání pod vánočním stromem
v prosinci. Více se o akcích
a kroužcích pro děti i dospělé dozvíte na našich stránkách
www.ddmzastavka.cz nebo nás
můžete oslovit přímo na facebooku. Těším se na shledání
s vámi na některé z akcí pořádaných DDM Zastávka.
Michal Kříž, ředitel DDM

Balónkový den v MŠ Babice

Tábor mladých hasičů 2015

Rekondiční pobyt SNN v Deštném

Klub seniorů na rozhledně Čebín, foto A. Dumek

