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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři a čtenářky ZZ,
nastal rok 2016 a s ním přichází i první číslo Zpravodaje.
Přestože nemá tolik stran, na kolik jste byli v minulých letech
zvyklí, věříme, že i tak se dočtete spousty zajímavostí. A rádi
bychom také věřili, že organizace a spolky v Zastávce budou
považovat napříště prezentaci svých aktivit na stránkách
Zpravodaje za samozřejmou. Těšíme se na to!
Mimo obvyklých informací z jednání zastupitelstva
bychom vás chtěli v rubrice Obec informuje upozornit
především na neobvyklou výzvu pro Zastávku: pojďme
společně uklidit okolí naší obce! Zdá se, že termín odpad
a problematika odpadového hospodářství budou letos
pro občany Zastávky klíčové.
Dále se můžete začíst do informací o bezpečnostní situaci
v obci, možná i s tímto vědomím zvažovat, zda nejste
vhodným kandidátem na strážníka v MP Rosice, která bude
zajišťovat i dohled v naší obci. V inzertní části pak nabídek
pracovních příležitostí najdete více.
Již pravidelnými přispěvateli do Zpravodaje se stali Klub
seniorů v Zastávce, dobrovolní hasiči či Dům dětí a mládeže
Zastávka. Jak zvládli rok 2015?!
I o tom bude letošní úvodní číslo Zpravodaje.
Redakce ZZ
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OBEC INFORMUJE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou
jarní číslo Zastáveckého zpravodaje a já pevně věřím, že
spolu s ním dorazí definitivně i jarní počasí. Možná, že se,
stejně jako Vy, těším na prodlužující se dny, kdy je přece
jen více možností se potkávat,
stejně jako si užívat probouzející se přírody.
Jsou za námi již tři měsíce
roku 2016. Není to tak dlouho,
kdy jsme si přáli vánoční pohodu a vše nejlepší v roce 2016
a již máme jeho čtvrtinu za sebou. Je dobře, že bude méně
času se věnovat televizním a jiným zprávám, protože bychom
asi brzy ztratili poslední zbytky
zdravého rozumu. Což by bylo
škoda. Je dost na tom, že musíme žít v prostředí, které je stále méně ovlivňováno zdravým
selským rozumem a pravidly
slušného chování, ale i na tom,
že se prostě našim politikům
a novinářům líbí mít na vše
svůj vlastní zákon. Bohužel
však vesměs ten, který v praxi
nefunguje, zato musí být neustále novelizován.
Jednou z novinek, která se
připravuje, je zcela zásadní
změna v odpadovém hospodářství. Nezadržitelně se blíží
zákaz skládkování, a protože
je role neziskových a ekologických organizací stále silnější,
tak je pravděpodobné, že nebude možné postavit ani nové
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spalovny. Jeví se to jako bohulibá myšlenka, že díky separaci nebudou potřeba skládky
a spalovny, bohužel však všechno má své ALE. Z vlastních
zkušeností starosty obce vím,
že zpoplatnění komunálních
odpadů přináší nárůst černých
skládek. Je navíc smutnou zkušeností, že lidé sice chápou potřebu separace, nicméně stát by
měl věnovat minimálně stejnou pozornost tomu, aby se
separovaným odpadem bylo
dále dobře nakládáno. Jestliže má stát potřebu regulovat
nás na obcích a městech, měli
by být podle mého názoru regulováni i zpracovatelé těchto
separovaných odpadů, včetně
povinnosti jej odebírat.
V každém případě bude
rok 2016 asi trošku výjimečný v tom, že se bude častěji,
a to nejen ve Zpravodaji, mluvit o odpadech. Největší pozornost budeme věnovat odpadům biologickým (hnědé
popelnice). Ze zkušeností je
zřejmé, že právě správné využívání hnědých popelnic vede
k tomu, že se sníží množství
komunálního odpadu. Jedině tak bude totiž možné nezvyšovat poplatky za odpady.
Cena za zpracování směsného odpadu ve spalovně je totiž
trojnásobně vyšší, než kolik se
platí v kompostárnách za hnědou popelnici. Proto je nutné
bioodpad důsledně třídit.

Bioodpad je významnou,
ale především pravděpodobně nejtěžší složkou směsného
komunálního odpadu. Třídit
sklo, plasty a papír jsme si totiž
již vesměs zvykli. Je však nutné si uvědomit, že do bioodpadu nepatří jen odpad ze zahrady, ale zejména z domácnosti
a kuchyně.
Je nutné se naučit, že
do bioodpadu patří například i:
• zbytky pečiva, ovoce
a zeleniny
• kávové a čajové sedliny
• skořápky vajíček
• zbytky vařených jídel
• papírové ubrousky
a kapesníky
• květina a zemina
z květináčů
• podestýlka domácích býložravých zvířat
Budeme se Vás snažit textem, obrázky i spoty přesvědčit
o tom, že při hospodárném třídění zůstává ve směsném odpadu jen zlomek původního
objemu.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám závěrem svého jarního Slova starosty pak především popřál hodně
zdraví a štěstí, krásného počasí
a příjemných setkání. Těším se
na Vás.
Petr Pospíšil, starosta obce

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 25. 11. 2015
I. ZO schvaluje:

1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 11. 2015
2. rozpočtové opatření č. 11/2015 obce Zastávka
3. poskytnutí individuální dotace HC Zastávka
z rozpočtu obce Zastávka v roce 2015 ve výši
15 000Kč na rok 2015
4. změnu místa výkonu činnosti Domu dětí
a mládeže Zastávka, okres Brno-venkov,
a to tak, že dojde k rozšíření místa výkonu činnosti o sportovní areál, Zastávka,
Kopečky 512 a ke zrušení místa výkonu činnosti ZŠ a MŠ Vysoké Popovice 188. Pověřuje
starostu obce a ředitele DDM provedením
příslušných kroků
5. nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 1.
2016 do 31. 12. 2016 Stará osada 9, 11, Hutní
osada 14, Martinská osada 76, 77, 576, 574,
575
6. nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 1.
2016 do 31. 12. 2017 Stará osada 10, 11
7. strategický rozvojový dokument obce
Zastávka na období 2015–2020
8. smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví mezi obcí Zastávka a Svazkem vodovodů
a kanalizací Ivančice
9. dodatek č. 10 ke smlouvě o vkladu majetku
do hospodaření ze dne 10. 2. 2003 uzavřenou

mezi obcí Zastávka a Svazkem vodovodů
a kanalizací Ivančice
10. smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka a firmou
Real Soft, Ing. Tomáš Řezníček jejímž předmětem je údržba programového vybavení
Evidence nemovitého majetku a pověřuje
starostu obce jejím podpisem
11. podání žádosti na Pozemkový úřad České
republiky ve věci bezúplatného převodu pozemku p. č. 645/1 o výměře 1145 m2.

II. ZO bere na vědomí:
1. informace o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. návrh rozpočtu obce Zastávka na rok 2016
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 nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan, KTS
Ekologie, Svazek vodovodů a kanalizací
Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …).

III. ZO ukládá:
1. starostovi obce zveřejnit návrh rozpočtu
obce Zastávka na rok 2016 způsobem v místě
obvyklém.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 16. 12. 2015
ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 12. 2015
2. rozpočtové opatření č. 12/2015 obce Zastávka
3. rozpočet obce Zastávka na rok 2016
4. smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN014330029417/001 – „Zastávka – Nádražní,

úprava kab. NN“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem
5. uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou
od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 s nájemcem panem V. O., Zastávka, Stará osada 9
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6. uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou
od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 s nájemkyní paní
M. O., Zastávka, Stará osada 9
7. přílohu č. 4 k Obecně závazné vyhlášce
č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
8. přílohu č. 4 k Obecně závazné vyhlášce č. 2
ke Smlouvě č. 10/08 mezi obcí Zastávka
a KTS Ekologie, která specifikuje platby
za svoz odpadů v roce 2016
9. ceník poskytovaných služeb obce Zastávka
na rok 2016
10. termíny jednání Zastupitelstva obce Zastávka
v prvním pololetí 2016: 27. 1.; 24. 2.; 30. 3.;
27. 4.; 25. 5.; 29. 6. 2016 v 17:00 hodin
11. prominutí
nájemného
za
pronájem
Dělnického domu v roce 2016 u příležitosti konání společenských akcí (ples, schůze)
pro organizace SDH Zastávka, Zahrádkáři
Zastávka, Občanské sdružení mažoretky Anife Rosice, Svaz tělesně postižených
Rosice, KSČM Zastávka, Gymnaziální společnost o. s., TJ Čechie Zastávka a Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, oblastní organizace Brno-venkov
12. přílohu k odpisovému plánu obce Zastávka
na rok 2015
13. přípravu a podání žádosti o dotaci v rámci
dotačního titulu č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací na část komunikace na ulici Havířská a smlouvu o poradenské činnosti
mezi Obcí Zastávka a firmou INNOVA Int s.r.o.
14. dohodu o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BOA-VH-64/2015 mezi obcí Zastávka
a Úřadem práce České republiky
15. zřízení tří nových pracovních míst (2,1 úvazku) a navýšení počtu úvazků pracovníků
obce Zastávka. Celkový počet zaměstnanců
obce bude 21,6 úvazku
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16. uzavření podnájemní smlouvy mezi J. A.
a M. S. do 31. 12. 2016
17. servisní smlouvu mezi obcí Zastávka a firmou PAMIRO v souvislosti se zajištěním kopírovací techniky na Obecním úřadě Zastávka a pověřuje starostu obce jejím
podpisem
18. smlouvu č. 114/2015 o zajištění uměleckého vystoupení skupiny Maxim Turbulenc
dne 28. 5. 2016 v délce 60 minut, mezi obcí
Zastávka a Maxim Turbulenc, jež je zastoupen firmou ZATOX s.r.o., a pověřuje starostu obce jejím podpisem
19. smlouvu o poskytování právních služeb, jejich ceně a informace o skutečnostech nutných pro vyřízení věci mezi obcí Zastávka
a Advokátní kanceláří Coufal, Georges
& partners s.r.o., a pověřuje starostu obce
jejím podpisem
20. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/ 2015, kterou se mění vyhl. č. 2/2014, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce Zastávka.

II. ZO bere na vědomí:
1. informace o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. záměr prodeje pozemků p. č. 133/20, výměra 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří
3. záměr prodeje pozemků p. č. 133/16, výměra 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří.

III. ZO neschvaluje:
1. uzavření nájemní smlouvy s nájemkyní paní
M. O. na byt č. 2 na adrese Stará osada 9,
Zastávka, a ukládá vedení obce povinnost
učinit příslušné kroky spojené s vyklizením
bytu.

IV. ZO ukládá:
1. starostovi obce zveřejnit termíny jednání
Zastupitelstva obce Zastávka na 1. pololetí
2016 způsobem v místě obvyklém.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 27. 1. 2016
ZO schvaluje:
1. zasedání zastupitelstva obce konaného dne
27. 1. 2016
2. termíny uzávěrek Zastáveckého zpravodaje
v roce 2016 a ceníky inzerce
3. rozpočtové opatření č. 1/2016 obce Zastávka
4. poskytnutí individuální dotace TJ Čechie
Zastávka z rozpočtu obce Zastávka v roce
2016 ve výši 300 000 Kč na rok 2016
5. poskytnutí individuální dotace FKM Kahan
z rozpočtu obce Zastávka v roce 2016 ve výši
100 000 Kč na rok 2016
6. poskytnutí individuální dotace HC Zastávka
z rozpočtu obce Zastávka v roce 2016 ve výši
45 000 Kč na rok 2016
7. poskytnutí individuální dotace Klub seniorů Zastávka z rozpočtu obce Zastávka v roce
2016 ve výši 40 000 Kč na rok 2016
8. poskytnutí individuální dotace Římsko
katolická farnost Rosice z rozpočtu obce
Zastávka v roce 2016 ve výši 40 000 Kč na rok
2016
9. poskytnutí individuální dotace Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, oblastní
organizace Brno-venkov, z rozpočtu obce
Zastávka v roce 2016 ve výši 10 000 Kč
na rok 2016
10. poskytnutí individuální dotace Svaz tělesně
postižených v České republice, z. s., místní
organizace Rosice, z rozpočtu obce Zastávka
v roce 2016 ve výši 12 000 Kč na rok 2016
11. poskytnutí individuální dotace Zahrádkáři
Zastávka, z. s., z rozpočtu obce Zastávka
v roce 2016 ve výši 10 000 Kč na rok 2016
12. odpisový plán obce Zastávka na rok 2016
13. odpisový plán Základní školy a Mateřské
školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvkové
organizace na rok 2016
14. odpisový plán Domu dětí a mládeže,
Zastávka, okres Brno-venkov na rok 2016

15. revokaci usnesení Zastupitelstva obce ze dne
21. 10. 2015 (usnesení 1. k. a 1. l.) – prodej
pozemku p. č. 1735/2 a koupě pozemku p. č.
603/3
16. prodej pozemku p. č. 133/16, zastavěná
plocha, o výměře 18 m2, paní J. F. za cenu
300 Kč/1m2 a náklady prodeje a pověřuje starostu obce podpisem příslušné kupní
smlouvy
17. v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za výkon předsedy výboru zastupitelstva nebo komise starosty obce
ve výši 1386 Kč měsíčně, za člena výboru zastupitelstva nebo komise starosty obce ve výši
1130 Kč měsíčně a odměna za výkon funkce
člena zastupitelstva je ve výši 576 Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována od 1. 2. 2016
18. schvaluje, že v případě souběhu odměn
za výkon funkce neuvolněným členem zastupitelstva (předseda výboru nebo komise, člen
výboru nebo komise), bude takovému členu
zastupitelstva poskytována pouze ve výši nejvyšší odměny
19. uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka jako
objednatelem a zhotovitelem společností
SASTA CZ, a. s., jejímž předmětem je oprava trhlin v bytě bytového domu Stará osada 569, Zastávka, a pověřuje starostu obce jejím podpisem
20. uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka jako
objednatelem a dodavatelem společností
BETON RUSÍN s.r.o., jejímž předmětem je
dodávka betonové směsi pro stavby realizované obcí Zastávka v roce 2016, a pověřuje
starostu obce jejím podpisem
21. obecně závaznou vyhlášku obce Zastávka
č. 1/2016, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 2/2016 o stanovení školského
obvodu.
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II. ZO bere na vědomí:

1. informace o činnosti výborů zastupitelstva a komisí
starosty obce
2. informace o činnosti příspěvkových
organizací
obce Zastávka a jí zřízených
organizačních složek
3. informaci starosty obce
o činnosti organizací, jichž
je obec Zastávka členem
nebo s nimiž spolupracuje

(Mikroregion Kahan, KTS
Ekologie, Svazek vodovodů
a kanalizací Ivančice, RÚŽ,
Energoregion 2020, …)
4. záměr prodeje pozemku
p. č. 1735/2, ostatní plocha, v k. ú. Rosice, o výměře 82 m2
5. záměr koupě pozemku
p. č. 633/3, ostatní plocha,
v k. ú. Zastávka, o výměře
178 m2

6. podání žádostí o přidělení
dotace na realizaci turistického informačního centra, místní knihovny, úroky
z úvěrů (dostavba kanalizace), příspěvkových organizací obce
7. záměr pronájmu nebytových prostor – kancelář v Dělnickém domě
Zastávka, Babická 139.

Hasičský sbor Zastávka se zapojil do akce

ZAPOJTE SE S NÁMI V SOBOTU
16. DUBNA 2016 DO ÚKLIDU OBCE
ZASTÁVKA A JEJÍHO OKOLÍ!
Sraz v 9:00 u hasičské zbrojnice. S sebou si vezměte rukavice,
pracovní oblečení a obuv. Vaši případnou účast nahlaste
na tel.: 721 553 776 nebo na e-mail: zdenekmilan@gmail.com.

Určeno pro všechny, jimž není nepořádek v okolí lhostejný.
Pojďme společně uklidit černé skládky v našem okolí!
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KOPEC PRÁCE…
Kdysi jeden z občanů naší
obce pojmenoval prostranství ve středu obce Zastávka
na pravé straně vedle kapličky
„kopcem práce“. Že tento název vystihl přesně, všem došlo
ve chvíli, kdy se vedení obce
rozhodlo se zmiňovaným prostranstvím něco dělat.
Dlouhou dobu se jím nikdo
nezabýval. Občas se o jeho využití sice mluvilo, padaly návrhy, že by v tomto prostoru mohl
vzniknout nový obecní úřad,
případně parkoviště anebo třeba bikrosová dráha. Ale vždy jakýkoliv záměr výstavby narazil
na skutečnost, že celé prostranství je vlastně skalním útvarem
a bez trhaviny a velkých finančních nákladů by se zde nepodařilo žádný objekt vybudovat.
Navíc by stavbu vždy komplikoval nejen nedostatek parkovacích míst, ale především dopravní napojení na přilehlou silnici
I. třídy. A vzhledem ke zkušenostem, které máme s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v souvislosti s řešením dopravní
situace ve středu obce, vedení

od záměru jakékoliv výstavby
v této lokalitě upustilo. Když
již několik let řešíme výstavbu
okružní křižovatky, přechody
pro chodce a mnoho dalšího,
nechtěli jsme riskovat a celou
záležitost ještě komplikovat případnou žádostí o možnosti vybudování odbočky na toto prostranství. Nikdo z vedení obce
však nechtěl, aby střed obce
hyzdilo místo, které je zarostlé
náletovými dřevinami, neudržovanými keřovitými porosty
a v neposlední řadě hromadou
odpadků, které do keřů někdo
intenzivně odkládal.
Z tohoto důvodu začátkem
roku 2016 začali pracovníci
technické čety pracovat na vyčištění celého prostranství. Postupně je prováděno odstranění náletových a starých suchých
stromů. Z celého prostoru byl
odvezen více jak kontejner odpadků, které byly tvořeny starými televizory, nábytkem
a dalším odpadem, co někdo
již v domácnosti nepotřeboval,
a cesta do Sběrného střediska odpadů se mu zdála dlouhá. Po třech týdnech této práce

si udělali brigádu i místní hasiči, a to nejen ti dospělí, ale i děti
z oddílu mladých hasičů, které samy vyhrabaly staré lupení
a větvičky z celého prostranství
a udělaly první komplexní úklid
celé plochy, čímž byla splněna
první etapa našeho záměru.
Teď bych měl napsat, proč to
vlastně všichni děláme a co tedy
vedle kapličky vznikne? Možná
někoho zklamu, na ploše vedle
kapličky nevznikne nic z toho,
co už někdo mezi občany vypustil. Nebude tam stát žádný penzion, žádné parkoviště ani žádná bytovka. Naopak by se toto
prostranství mělo začít využívat ke svému původnímu účelu,
tedy jako prostranství pro odpočinek, kde si bude mít člověk
možnost sednout a v klidu sledovat třeba ruch ve středu naší
obce. Za tímto účelem bychom
chtěli v druhé etapě realizovat
vybudování přírodního chodníku a cestičky, které umožní vjezd
například maminkám s kočárky
a dovedou je k lavičkám, kde se
budou moci posadit a kochat
se okolím. Jakmile se doopravdy „ojaří“, chtěli bychom ještě
vysázet nové stromy a případně i keře a trávu, aby se vše zazelenalo a vzniklo místo, které
se bude těšit návštěvě všech, co
mají rádi přírodu. Až se nám tohle všechno povede, možná se
„kopec práce“ přejmenuje třeba
na „park u kapličky“. Ale to už
nechám na Vás všech, jak si toto
místo pojmenujete.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce Zastávka
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PROVOZ SBĚRNÉHO STŘEDISKA
ODPADŮ V ROCE 2015
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás v krátkosti seznámit s provozem sběrného
střediska odpadů v obci Zastávka a s možností odběru kompostů z nového
provozu společnosti KTS Ekologie s.r.o.
Do sběrného střediska odpadů na ulici Havířská, jehož provozovatelem je obec,
měli v roce 2015 možnost občané ukládat odpad dvakrát
v týdnu a to v provozní době
ve středu a v sobotu. Odpad
zde mohl bezplatně uložit
kterýkoliv občan, který má
v obci Zastávka trvalé bydliště a má řádně zaplacený poplatek za odpad. V současné
době zde není pouze přijímán
odpad od právnických osob
a drobných podnikatelů (živnostníků), kteří jsou dle platné legislativy povinni si tuto
službu zajistit prostřednictvím firmy, která se likvidací
KATALOGOVÉ
ČÍSLO ODPADU

odpadů zabývá. Pro zajímavost uvádím dole v tabulce
přehled odpadů, které byly
prostřednictvím občanů Zastávky v našem sběrném středisku v roce 2015 uloženy.
Celkem sběrné středisko odpadů v Zastávce přijalo v minulém roce 313,55 tun odpadu. Jsme velice rádi, že většina
našich občanů namísto znečišťování veřejného prostranství
volí právě odevzdání do tohoto zařízení. Nejen, že to prospívá životnímu prostředí, ale
i ta „naše“ Zastávka je jistě
krásnější.
Na závěr mi dovolte Vás ještě seznámit s novou službou,

kterou by chtěla společnost
KTS Ekologie s.r.o., zřídit pro
občany celého regionu Rosicka. V roce 2015 byla v areálu
bývalého JZD ve Veverských
Knínicích uvedena do provozu nová kompostárna. Zde je
od minulého roku ukládán biologicky rozložitelný odpad, který je zpracováván do kvalitního
kompostu. Snahou vedení zmiňované společnosti je umožnit
odběr tohoto kompostu k dalšímu využití. Doufám, že se
podaří tuto službu spustit již
na jaře letošního roku.
Zdeněk Pospíšil, člen komise
životního prostředí

NÁZEV ODPADU

MNOŽSTVÍ

200 307

Objemný odpad

84,38 t

200 201

Biologicky rozložitelný odpad

12,85 t

200 138

Dřevo neuvedené pod číslem 200 137

16,58 t

200 127

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

170 102

Cihly

160 103

Pneumatiky

4,4 8t

150 110

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

0,04 t

150 102

Plastové obaly

150 101

Papírové a lepenkové obaly
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1,43 t
191,46 t

1,225 t
1,12 t

POZVÁNKA
DO KNIHOVNY
Přijměte pozvání do Obecní knihovny v Zastávce. Každý
měsíc pro Vás nakupujeme až 80 nových knih pro všechny
věkové kategorie – od batolat po seniory. Zastoupeny
jsou všechny žánry literatury, pro děti i dospělé, literatura
naučná i beletrie.

Pro nejmenší máme leporela, knihy se zvuky, pohádky, příběhy, říkadla včetně logopedických. Nově si můžete
půjčit pro vaše děti i dřevěné
hračky – skládačky.
Pro větší děti máme Simpsonovi, Garfielda, všechny Poseroutky, knihy o psech, kočkách,
dinosaurech a dalších milých
zvířátkách, encyklopedie, k poslechu načtené známé knihy
na CD.
Pro mládež nabízíme klasická světová díla v komiksovém
zpracování, doporučenou školní četbu, divadelní hry a poezii, dívčí a dobrodružné romány. U nás nechybí ani upírské
a andělské ságy, všechny díly
Harryho Pottera, Hraničářova
učně, Letopisy Narnie, Roztomilé malé lhářky, Hra o trůny,
Hunger Games.
Dospělým čtenářům můžeme nabídnout knihy z oblasti psychologie, pedagogiky,
zdravotnickou literaturu, knihy o zahradě, kuchařky, cestopisy, české i světové dějiny, biografie herců a zpěváků,

130 cizojazyčných knih – převážně beletrie v angličtině.
V oddělení pro dospělé si můžete půjčit romány všech známých českých i světových
beletristů, např. historické romány Jana Bauera, Vlastimila Vondrušky, Hany Whitton,
ve fondu máme zastoupeny
i všechny autory známých světových bestsellerů včetně
jejich novinek, všechny odstíny šedi a jim
podobné tituly, oblíbené
severské
krimi, oblíbené
české detektivky z nakla-

datelství MoBa a další čtivé
knihy.
V knihovně je 15 000 knih
a ty, které zatím nemáme, můžeme zanedlouho mít. I vy můžete podávat návrhy na dokoupení zajímavých titulů. V naší
knihovně si vyberou všichni
čtenáři. I vy!
Podívat se můžete i na stránky knihovny na www.knihovnazastavka.webnode.cz.
Vyhledávat a případně i rezervovat knihy si můžete v on-line katalogu: www.knihovna.
zastavka.cz.
Na vaši návštěvu se těší
Jarmila Zahradníková,
knihovnice Obecní knihovny
Zastávka

KNIHOVNA JE PRO VÁS OTEVŘENA:
Pondělí a pátek 8–11:30 12–15
Úterý a středa 12–18
REGISTRAČNÍ ROČNÍ POPLATKY:
Děti včetně prvňáčků.............. zdarma
Do 15 let...................................... 30 Kč
Ostatní........................................ 50 Kč
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ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI
V OBCI ZASTÁVKA ZA ROK 2015
Za rok 2015 bylo na teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR
Rosice spácháno celkem 385 trestných činů, z tohoto počtu bylo
objasněno 189 trestných činů, tj. 49,09 %. Oproti roku 2014 došlo
k poklesu počtu spáchaných trestných činů o 92 skutků.

Z bližšího pohledu na statistické údaje je uveden výčet
nejčastěji porušených ustanovení trestního zákoníku, které
byly řešeny obvodním oddělením, jako jsou např. trestné
činy, které směřovaly proti majetku, těch bylo celkem 200,
jako vloupání do vozidel a krádeže věcí z nezajištěných vozidel (31 případů), dále vloupání
do rodinných domů, bytů a rekreačních chat (28 případů)
a krádeže motorových vozidel
nebo související neoprávněné užívání cizí věci (10 případů). Mimo to bylo oznámeno
26 skutků, kdy si jeden z rodičů – většinou se jedná o otce,
neplnil vyživovací povinnost
na své děti. Dalších 5 trestných
činů bylo spácháno na úseku
ochrany zdraví a veřejného pořádku (napadení či vyhrožování, porušování domovní svobody či práv k domu apod.), další
spáchané trestné činy se týkají problematiky dopravy, tedy
např. jízdy pod vlivem alkoholu či pod vlivem jiných omamných látek (28 skutků), v neposlední řadě jízda s motorovým
vozidlem v době zákazu řízení
(8 skutků). Zbylé trestné činy,
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přečiny zahrnují málem celé
spektrum trestního zákoníku.
Během roku 2015 bylo ze
strany policistů obvodního oddělení Rosice šetřeno, na základě vlastního zjištění nebo
oznámení, celkem 1065 přestupků, kdy se jednalo zejména
o přestupky proti občanskému
soužití, veřejnému pořádku,
proti majetku, na úseku dopravy a také na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi.
Z rozboru jednotlivých zákonných
porušení
vyplývá, že na úseku občanského
soužití bylo řešeno celkem
205 přestupků, proti majetku 170 přestupků, proti veřejnému pořádku 10 přestupků,
na úseku dopravy 544 přestupků a na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi celkem 69 přestupků.
Z předchozího uvedeného celkového počtu řešených přestupků bylo 542 řešeno v blokovém
řízení (občanské soužití 3, majetek 14, BESIP 523), 352 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu pověřené obce
k projednání a 6 skutků bylo
překvalifikováno na trestný čin.

Dopravní nehody zpracovává samostatný specializovaný policejní útvar s působností
na celém teritoriu Brna-venkova. V roce 2015 bylo na území Brna-venkova zaznamenáno celkem 1141 dopravních
nehod, při kterých zemřelo
13 osob, 35 osob bylo zraněno
těžce a 443 osob utrpělo lehká
zranění.
Celková materiální škoda
při DN na Brně-venkově činí
86 269 500 Kč. Z hlediska nejčastějších příčin bylo nejvíce
nehod způsobeno nesprávným způsobem jízdy (594),
dále nepřiměřenou rychlostí (208), nedáním přednosti
v jízdě (159) a nezaviněné řidiči (153), např. chodci, střet
se zvěří apod.
V obvodu OOP Rosice došlo
v roce 2015 celkem k 187 dopravním nehodám, při kterých
2 osoby zemřely, 4 osoby utrpěly těžká zranění a 80 osob
lehká zranění, kdy vznikla
celková hmotná škoda ve výši
15 760 000 Kč. Z rozboru příčin nehod vyplývá, že nesprávným způsobem jízdy bylo
zapříčiněno 105 nehod, nepřiměřenou rychlostí jízdy 38 nehod, nedáním přednosti v jízdě 22 nehod, 10 nehod bylo
způsobeno pod vlivem alkoholu a 37 nehod nebylo zaviněno
řidičem vozidla.

Přehled trestné činnosti v teritoriu obce Zastávka od 1. 1. do 31. 12. 2015
Celkem bylo ve shora uvedeném období šetřeno 42 trestných činů, přičemž i 25 trestných činů
byl zjištěn pachatel.
krádeže věcí z vozidel a součástek vozidel

4 případy

krádeže vloupáním do objektů firem a garáží

6 případů

krádeže vloupáním do rodinných domů, firem,
novostaveb, st. buněk a rekreačních chat

9 případů

krádeže prosté

3 případy

podvodné jednání

2 případy

odcizení motorových vozidel

1 případ

řízení vozidla pod vlivem návykové látky
(alkohol, drogy)

12 případů (jedná se zejména o tr. činy neplacení
výživného, maření výkonu úředního rozhodnutí,
neoprávněné držení platební karty a fyzické
napadání)

ostatní trestná činnost

Jak je vidět u výše uvedeného
přehledu, převládají u trestných
činů majetkové trestné činy, tj.

5 případů

krádeže vloupáním do objektů
firem a garáží a krádeže vloupáním do rodinných domů,

novostaveb, stavebních buněk
a rekreačních chat.

Přehled spáchaných přestupků v teritoriu obce Zastávka za období
od 1. 1. do 31. 12. 2015
Celkem bylo za uvedené období šetřeno 221 přestupků, z čehož byl u 202 přestupků zjištěn
pachatel.
přestupky proti majetku

12 případů

řízení vozidla pod vlivem návykové látky
(alkohol, drogy)

5 případů

přestupky proti občanskému soužití

20 případů

přestupky proti veřejnému pořádku

4 případy

přestupky v dopravě

172 případů

přestupky řešené na místě, v blokovém řízení

158 případů

Dále bylo v obci Zastávka
provedeno 125 šetření. Tato
šetření se týkala součinnosti s ostatními složkami Policie

ČR, zpráv pro soudy a dalších
státních organizací. Spolupráce
s Obecním úřadem v Zastávce
je na velmi dobré úrovni.

Zpracoval
prap. Bc. Jindřich Paseka
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MĚSTO ROSICE
Palackého nám. 13
665 01 Rosice

připravuje výběrové řízení na obsazení pozice:

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE ROSICE
Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů:
• státní občanství ČR,
• středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
• zdravotní způsobilost k výkonu oprávnění a povinnosti strážníka dle zákona
553/1991 Sb.,
• věk minimálně 21 let,
• bezúhonnost v souladu s §4a zákona č. 553/1991 Sb.,
• spolehlivost v souladu s §4b zákona č. 553/1991 Sb.
Další požadavky:
• komunikační a organizační schopnosti,
• řidičské oprávnění skupiny „B“, aktivní řidič,
• tělesná a duševní způsobilost,
• uživatelská znalost práce s PC,
• znalost AJ nebo NJ.
Výhodou je:
• platné osvědčení o odborné způsobilosti strážníka obecní (městské) policie,
• praxe u obecní policie,
• platný zbrojní průkaz sk. D,
• trvalé bydliště Rosice a okolí (z důvodu dosažitelnosti).
Vybraní uchazeči budou podrobeni psychologickému posouzení způsobilosti
a testu fyzické zdatnosti pro výkon funkce strážníka městské policie.
Nástup dle dohody.
Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, v platném znění.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O TUTO PRÁCI SLEDUJTE ÚŘEDNÍ DESKU A INTERNETOVÉ
STRÁNKY MĚSTA ROSICE. PŘEDPOKLAD VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ JE
BĚHEM MĚSÍCE BŘEZNA!
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PODĚKOVÁNÍ
OBEC ZASTÁVKA si touto cestou dovoluje
poděkovat všem, kteří podpořili konání
XIII. reprezentačního plesu obce.

HASIČI ZASTÁVKA děkují všem občanům
a sponzorům, kteří přispěli ke konání
tradičního hasičského plesu v roce 2016.

SPORTOVNÍ PLES
V pátek 5. února 2016 se uskutečnil další sportovní ples, který po‑
řádala TJ Čechie Zastávka. Domnívám se, že to byl ples velice vyda‑
řený, za což bych chtěl poděkovat všem účastníkům, pořadatelům,
stejně jako skvělé zpěvačce, paní Lence Kocábové, která pomohla
vytvořit vynikající atmosféru.
TJ Čechie Zastávka děkuje rovněž všem sponzorům, kteří přispěli
na III. sportovní ples. Již nyní se těšíme na další setkání nejen na hři‑
šti, ale i na plese v roce 2017. V roce, kdy TJ Čechie Zastávka oslaví
110 let od svého založení.
Petr Hovězák, předseda TJ Čechie Zastávka
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NA AKTUÁLNÍ TÉMA

POZOR NA NABÍDKU
KONTROLY VODY
Z VLASTNÍ STUDNY
Před několika dny jsem obdržel do schránky „Oznámení“, že v měsíci
březnu proběhne v naší obci dobrovolná kontrola pitné vody, kterou
provede Lenka Rosenbergerová za cenu 120 Kč. Poněvadž jsem poslední
kontrolu vody dělal před více než pěti lety, zavolal jsem na telefonní číslo
a dohodl se na termínu kontroly.
Paní Rosenbergerová s kolegyní se dostavily v dohodnutém termínu, v kuchyni provedly odběr vody z baterie do naší
skleněné nádoby a po vizuální
kontrole zanedlouho provedly kontrolu měřicím papírkem.
Barevné čtverečky porovnaly s tabulkou, hodnoty zapsaly
do protokolu a sdělily, že hodnota dusičnanů, stejně jako další dva ukazatele jsou překročeny a voda je nepitná. Toto jsem
vcelku pochopil a myslím, že
stejně by dopadlo mnoho dalších majitelů studní. Další jednání a diskuze byly však velmi
zajímavé.
Na můj dotaz, jaký mi doporučují postup pro zlepšení kvality vody, aby byla pitná, jsem se
dozvěděl, že je nutná úpravna
vody. Na dotaz k typu úpravny jsem odpověď nedostal.
Bylo mi však sděleno, že když
paní Rosenbergové zavolám,
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že úpravnu chci namontovat
do prostoru kuchyňské linky
pod dřez, pak obratem přijede technik od firmy, jejíž adresu a název mi také nesdělila,
a po proměření do tří dnů přijde
zařízení namontovat. Cena zařízení úpravny bude stát včetně
montáže 45 880 Kč, pravidelný servis po 12–18 měsících
přijde cca na 2 000 Kč Současně mi byla nabídnuta výhodná
půjčka na toto zařízení.
Musím konstatovat, že obě
ženy více jak hodinu pusu nezavřely, jak se říká „semlely
páté přes deváté“, proto jsem
byl s manželkou rád, že po zaplacení 120 Kč odešly. Následně jsem si dle razítka na dokladech vyhledal firmu a zjistil,
že firma AQUA progress, s.r.o.
se sídlem v Přibyslavi provádí prodej a servis úpraven
vody. Z toho je patrné, že letáček do domácností, na kterém

Ilustrační foto

je napsáno „Měření, testování,
analýza a kontrola vody Lenka Rosenbergerová, regionální
zastoupení pro Jihomoravský
kraj“ slouží především firmě
na dodávku svého zařízení.
Abych jenom nekritizoval: rozbor vody za 120 Kč žádná firma
neudělá.
Bořivoj Vinohradský

Hned na začátku roku 2016 proběhla jedna
z důležitých akcí, kterou spolek zahrádkářů
na Zastávce pravidelně organizuje: ples
zahrádkářů. Ten se letos konal 30. ledna 2016
v Dělnickém domě.
Výzdobu sálu připravili členové spolku sami. Sami také
při vchodu každému návštěvníkovi nabízeli uvítací nápoj z vlastní produkce, každá
žena od nich obdržela růži.
Projev na začátku plesu přednesl předseda zahrádkářů pan
Jaroslav Klíma. Celý večer
hrál a zpíval pan Leszczynský.
Předtančení provedli velmi
dobře secvičení členové zastáveckého Mighty Shake. Sál
byl do posledního místa vyprodán. A jak se už v posledních letech stále více ukazuje,

chodí na zahrádkářský ples
víc a víc mladých lidí. Také letos naprosto převažovali nad
staršími účastníky.
Hned od prvních tónů pana
Leszczynského se dali do tance, a tak to pokračovalo celý
večer. Tanec byl přerušen
pouze tombolou. Ta byla letos, tak jako každý rok, opět
velmi bohatá díky sponzorům, kterých každoročně přibývá. Spolku zahrádkářů je
ale rovněž hodně sponzorů
věrných a dávají do tomboly

každoročně velmi hodnotné
dary.
Při hodnocení plesu byli
tudíž zahrádkáři spokojeni.
Na příští rok uvažují o rozšíření míst v sále a také i o větším počtu lístků do tomboly.
Další velice důležitou zahrádkářskou akcí bude letos
přivítání družebních členů
ze Slovenského Grobu na Zastávce. Již nyní začala práce
na zajišťování jejich pobytu
a programu. Vše bude ještě
prodiskutováno se slovenskými kolegy v březnu na jejich
výroční schůzi na Slovensku,
jíž se zúčastní někteří členové zahrádkářského klubu ze
Zastávky.
Zora Stejskalová,
Zahrádkáři Zastávka

INFORMACE Z KLUBU
SENIORŮ
Koncem minulého roku 2015 se vydali členové klubu seniorů
na několik vycházek.

V listopadu to byly vycházky dvě. První dne 10. listopadu začínala cesta autobusem
směr Neslovice a odtud pak
šli účastníci vycházky pěšky

do Zbýšova. Tam poobědvali a následně se vydali pěšky do Babic a kolem Ferdinandské na Zastávku. Druhá
listopadová vycházka dne

24. listopadu začínala rovněž
cestou autobusem. Tentokrát
se jelo do Veverských Knínic a odtud pěšky přes Říčany,
Ostrovačice do Rosic. Tam se
všichni občerstvili u paní Novákové a potom došli pěšky až
do Zastávky.
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Prosincové vycházky byly čtyři. Dne 8. prosince jeli všichni autobusem do Hlíny. Lesem jsme
šli následně pěšky směr Kopaniny a Tetčic. Z Tetčic se pokračovalo kolem železniční tratě až
do Rosic do restaurace Na Mýtě,
kde byl konec vycházky. Z Rosic
se pak všichni vrátili autobusem
do Zastávky.
Při druhé vycházce se 15. prosince jelo vlakem do Omic, pěšky
pak směr Tetčice, Bučín, Hlína
a konečně až do Ivančic. V restauraci Cha-Cha byl oběd a poté
se autobusem jelo na Zastávku.
Při třetí prosincové vycházce dne 22. prosince se navštívily
jednotlivé části obce Zastávka,
o občerstvení se postarali místně
bydlíci senioři. Trasa byla následující: Nivky – Zelený vrch –Havířská nad táborem – mateřská
škola na Havířské – Nová osada – Martinská čtvrt – kolem
Thermony – Lípová – Kopečky –
Brusy – ke stadionu Čechie, k lesoparku a nakonec k vánočnímu
stromečku ve středu obce, kde
byl závěr vycházky.

Fotografie: B. Vinohradský
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Poslední prosincová a zároveň i poslední vycházka v roce
2015 šla po trase: U školy, Komenského se zastávkou na vánoční občerstvení u místně
bydlících seniorů. Následně se
pokračovalo přes Brusy do Mariánského údolí, směr Litostrov
s odbočením k Machově hájence a zpět do Zastávky kolem
vodárny, Cukrovarskou ulicí až
do Dělnického domu, kde bylo
závěrečné posezení s panem
starostou.
V prosinci se rovněž konalo
vánoční posezení v klubu a to
14. prosince. Nejdříve se konala regulérní schůze, pak naše
tanečnice předvedly, co se během listopadu a prosince naučily. Tentokrát to byly černošky
ve víru afrických rytmů. Následovalo pohoštění a zábava.
Další důležitá schůze se
uskutečnila v lednu 2016. Byla
to valná hromada, na které se
hodnotil loňský rok, pokud se
týkalo programů v jednotlivých
měsících, tak i co se týkalo finančního hospodaření.

Třetí, neméně důležitá, byla
schůze únorová. Na ní oslavily
tři členky klubu kulaté a půlkulaté narozeniny: paní Dudová,
Stromecká a Stejskalová. Všechny připraviy pro ostatní členy
pohoštění. Na tuto únorovou
schůzi byl pozván také pan starosta, který si s námi popovídal
o tom, co vše se děje na Zastávce, a zodpověděl spousty dotazů.
Také v lednu a únoru se chodilo na vycházky. Dne 12. ledna se šlo pěšky babickým lesem
směr Zakřany a zpět do Zastávky. Následně 20. ledna vycházka proběhla z Brusů do Mariálnského údolí směr Litostrov,
Chroustovské údolí až do Domašova. Po obědě v tamní hospůdce se jelo autobusem zpět
do Zastávky.
Poslední lednová vycházka
dne 26. ledna vedla k vodárně
a odtud směr Litostrov, Velehrádky, Rosice. Tam proběhlo
občerstvení a šlo se pěšky jako
obvykle zpátky do Zastávky.
Za klub seniorů,
Zora Stejskalová

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR

Oblastní organizace Brno-venkov se sídlem v Zastávce – hodnocení činnosti
za uplynulé období
Naše činnost je zaměřená ku
pomoci zdravotně postiženým
občanům, snažíme se společně
řešit jejich problémy a co nejvíce
zpříjemnit jejich život. Každým
rokem proto zajišťujeme pobytové akce. Vždy je jich nejvíce
na podzim, kdy jsou rekreační
střediska levnější, aby se mohlo
zúčastnit více zdravotně postižených občanů.
Uprostřed krásné přírody
na Vysočině se rozhodlo 83 zdravotně postižených občanů včetně jednoho zdravotně postiženého dítěte, z celého okresu
Brno-venkov, strávit rekondiční rehabilitaci v hotelu Horník
ve Třech Studních.
Odjeli na týdenní pobyt
ve dnech 30. 8. – 5. 9. 2015. V první polovině pobytu měli krásné počasí, poslední dva dny
bylo chladněji, v noci i zapršelo,
přesto je to neodradilo od ranní
půlhodinové rozcvičky venku.
Po snídani absolvovali vycházky do přírody. Stihly i dva večírky – seznamovací a závěrečný
s maškarním bálem a tombolou.
Zúčastnili se přednášky o sluchovém postižení a jak jednat se sluchově postiženou osobou.
Nezapomnělo se i na výuku
odezírání, které pomáhá sluchově
postiženým v lepší komunikaci

se zdravou populací a lepším začleněním do společnosti. Akce se
všem líbila, byli moc spokojení
a loučili se s přáním, aby se mohli
v příštím roce opět setkat.
Další akce se konala první týden v říjnu v lázních Karlova
Studánka, kde bylo 81 účastníků. Ubytovaní byli všichni v LD
Bezruč a do LD Libuše chodili
na stravování a všechny akce, co
byly připraveny.
Program, který jsme měli připravený, jsme zvládali za obtížných podmínek. Pro vedoucí
akce bylo velmi náročné a vyčerpávající denně předávat informace všem účastníkům, protože byli
rozmístění v pěti jídelnách. V LD
Libuše jsme získali klubovnu, kde
probíhala výuka odezírání. Společně jsme chodili na vycházky
do přírody, absolvovali jsme zájezd na Ovčárnu a odtud pěšky
na Praděd a zpět. Navštívili jsme
zámek v Bruntálu, kde jsme při
prohlídce mohli výklad průvodce využít odezíráním. Závěrem
pobytu jsme se při živé hudbě
dobře pobavili. I přes náročnost
této akce nechyběla byla spokojenost účastníků a všichni se loučili s přáním opět prožít pěkné
chvíle v příštím roce při takovém
pobytu.
Třetí akce proběhla od 3.
do 10. 11. 2015 v Luhačovicích.

Zúčastnilo se 69 zdravotně postižených včetně jednoho dítěte. Zde jsme neměli možnost
zajistit výuku odezírání, protože v hotelu Vltava nejsou vhodné prostory. Účastníci však
využili ke zlepšení zdravotního stavu lázeňské procedury.
Chodili společně na vycházky
s výkladem o vzniku lázní, zároveň dodržovali pitný režim léčivých pramenů. Denně využívali
muzikoterapii, která napomáhá
ke zlepšení pohybového aparátu.
Většina účastníků se zúčastnila
v Pozlovicích příjezdu Sv. Martina na bílém koni. Tuto tradici
tam udržují mnoho let. O program se starají děvčata z tamního jezdeckého oddílu. Akce se
všem našim účastníkům moc
líbila. Pobytová akce se vydařila
ke spokojenosti všech zdravotně
postižených.
Závěrem roku se nám podařilo ještě uskutečnit setkání zdravotně postižených z celého okresu Brno-venkov. Zúčastnilo se
50 osob. Zároveň se naposledy
sešel výbor SNN v ČR Zastávka
u Brna, zhodnotil práci za uplynulé období a připravil podklady pro náročnou práci, která jej
čeká v příštím roce 2016.
Za výbor SNN v ČR Zastávka,
Alena Procházková
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015
Z POHLEDU HASIČŮ
V pátek 8. ledna 2016 se v prostorách hasičské zbrojnice sešla
celá členská základna místního hasičského sboru, aby zhodnotila
rok 2015. V současné době má místní sbor celkem 64 členů
a dva kolektivy mládeže v počtu 25 dětí. Zásahová jednotka je
tvořena 18 členy. V rámci činnosti spolku jako takového proběhlo
vyhodnocení stěžejních akcí, které v roce 2015 místní hasiči pořádali
anebo se na nich organizačně podíleli.

Jako první byl tradiční hasičský ples, který se konal
v lednu v prostorách Dělnického domu. Tato akce byla
hodnocena velmi kladně,
a to jak z pohledu vyprodaného sálu, dobré hudby, tak
i z pohledu podpory sponzorů a příspěvků našich občanů. Finanční příspěvky, které při zvaní na hasičský ples
spolek získá, již pravidelně
investujeme do oddílů mladých hasičů v rámci jejich
celoroční činnosti. I když se
nejedná o žádnou závratnou
částku, jsou tyto finance pro
hasiče velmi důležité. Díky
této podpoře ze strany občanů naší obce nemusí děti přispívat na pomůcky, výstroj
a vybavení, které potřebují
pro účast na soutěžích a jiných akcích, jichž se mladí
hasiči účastní. Proto mi dovolte hned na začátku mého
20 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

článku za tuto podporu moc
poděkovat. Věřte, že si toho
váží nejen dospělí hasiči, ale
samozřejmě i ti nejmenší.
Další pro hasiče důležitou
akcí je soutěž pro mladé hasiče „O pohár starosty obce
Zastávka“, kterou pořádáme
již 12 let. Tato soutěž je oblíbena u hasičů z širokého okolí a každoročně se jí účastní
přes dvě stě dětí. Soutěž se
jako v předchozích letech vydařila, k čemuž přispěla nejen velmi dobrá organizace
a dosažené sportovní výsledky, ale k úspěchu jistě přispělo i slunné počasí a krásný
sportovní areál. Odpoledne
po soutěži hasiči ještě svou
prací pomohli ke zdárnému
konání oslavy Mezinárodního dne dětí. Závěrečná hasičská atrakce, vyrobený kopec
technické pěny, udělal radost

nejen dětem, ale v mnoha
případech jí neodolali ani
dospělí.
Jednou z nejdůležitějších
akcí byl tábor pro mladé hasiče i nehasiče, který se konal v prvním týdnu letních
prázdnin v krásném prostředí rekreačního střediska
u jezu Krkavec ve Veselí nad
Lužnicí. V minulém roce měl
tábor rekordní účast: celkem
53 dětí. I tato akce byla velmi
zdařilá a my pevně věříme, že
o ni bude ze strany dětí zájem
i nadále.
V rámci hodnocení celoroční činnosti hasičského
sboru byly zmíněny i akce,
kterých se zastávečtí hasiči buď účastnili, anebo se
na nich podíleli. Mezi tyto
patřilo například loučení s prázdninami, tradiční

víceboj v netradičních disciplínách, vědomostní soutěž
Soptík 2015 a mnoho dalších.
Podrobně se členská základna také zabývala sportovními aktivitami v oblasti požárního sportu. Naši hasiči
se ve všech kategoriích, tedy
jak v kategoriích mládeže,
tak i dospělých, účastnili obvodních kol v Újezdě u Rosic, okresních kol v Březině
u Tišnova a následně pak Přeboru Moravské hasičské jednoty v Brně. Nejlepší úspěch
ve sportovní sezóně roku
2015 dosáhlo družstvo starších žáků, kteří se probojovali
až na Mistrovství v požárním
sportu České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty, které se konalo v červnu

v Hlinsku v Čechách. Na této
vrcholové soutěži se jim
v tvrdé konkurenci podařilo
vybojovat v celkovém hodnocení 4. místo a v požárním
útoku vybojovali 2. místo.
Za tuto výbornou reprezentaci nejen naší obce, ale celé
Moravské hasičské jednoty,
jim patří velké poděkování.
Kladně byla vyhodnocena
také účast kolektivů mladých
hasičů na soutěžích v rámci
Ligy mládeže okresu Brno-venkov, na taneční soutěži
FIRE DANCE, branném závodě v Hruškách u Slavkova
a v neposlední řadě na vědomostní soutěži Soptík 2015.
Aktivit našich svěřenců je
mnoho a celé vedení našeho
sboru si je vědomo, že čas,

který je jim ze strany hasičů
věnován, je dobrou investicí
do budoucnosti. Jako takové
malé poděkování za odvedenou činnost v roce 2015 vedení našeho spolku uspořádalo
pro mladé hasiče celodenní
výlet do Aqualand Moravia
v Pasohlávkách.
Následně bylo hodnocení
roku 2015 zaměřeno na činnost dospělých hasičů. V prvé
řadě zazněl výčet výjezdu zásahové jednotky, která v roce
2015 zasahovala celkem u 46
mimořádných událostí. Ty
byly tvořeny 21 požáry, 1 dopravní nehodou, 12 technickými pomocemi, 8 planými
poplachy a 4 ostatními činnostmi. Mimo zásahovou
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činnost členové jednotky
v rámci brigád pro obec prováděli v parných dnech minulého léta zalévání trvalých
porostů, jakými jsou stromy
a keře na veřejných prostranstvích, zalévání travnaté plochy v areálu fotbalového hřiště, čištění kanalizace v obci,
ořezávání nebo odstraňování
stromů, o které byli požádáni od občanů nebo od vedení obce. Ve třech případech
se podíleli ukázkami zásahové činnosti na oslavách výročí v okolních obcích. Pro
zásahové hasiče byl na podzim uspořádán již 3. ročník
soutěže pro nejtvrdší hasiče
a to v disciplínách TFA, která se konala v areálu základní školy.
Jednou z nových akcí, která
byla při bilancování roku 2015
zmíněna, bylo uspořádání dětského dne pro děti se zdravotním hendikepem, který jsme
spolupořádali společně s hasiči z Hrušek u Slavkova. Dětský den se konal v rekreačním
středisku Prudká na Tišnovsku. I když se na dětském dnu
na Zastávce podílíme několik
let, tohle pro nás byla nová
zkušenost, kdy jsme viděli, že
i dítě které se nemůže plnohodnotně hýbat, dokáže plnit stanovené úkoly a hry tak,
jako děti zdravé. Pevně věřím,
že i v letošním roce se nám takováto akce podaří uspořádat
a opět uvidíme radostné oči
spokojených dětí.
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V roce 2015 jsme také prohloubili přátelské vztahy s kolegy hasiči z Berlína Heinesdorfu. V období Velké
ceny Grand Prix nás kolegové navštívili u nás v Zastávce
a v září pak naši členové opětovali jejich návštěvu v Berlíně. Toto přátelství trvá již více
jak 30 let a vytvořilo osobní
vztahy mnoha generací, kdy se
nejedná pouze o zdvořilostní
navštěvování, ale také o předávání zkušeností získaných
při různých typech zásahů.
V roce 2015 jsme samozřejmě nezapomněli ani na životní jubilea našich členů. Blahopřáli jsme dlouholetému
členu panu Ing. Petru Woletzovi k jeho sedmdesátinám,
Dušanu Žaloudkovi k padesátinám, Pavlu Chmelíčkovi ke čtyřicetinám a Davidu

Crhovi k jeho třicátinám.
Do nového života jsme přivítali v roce 2015 jako prvního Adámka Krause a následně přispěchala na svět Anetka
Milanová. Pevně věříme, že
půjdou ve šlépějích svých rodičů a jednou v našem spolku nastoupí na jejich místo.
Život zastáveckých hasičů byl
v roce 2015 pestrý a doufejme, že tomu tak bude i v následujících letech. Na závěr mi
dovolte poděkovat všem, kteří
se na činnosti našeho spolku
podílejí a své osobní volno investují nejen do činnosti hasičů, ale především do výchovy
mládeže, zajištění kulturního
života v obce a pomoci svým
spoluobčanů.
Zdeněk Milan,
starosta hasičského sboru

inzerce

HLEDÁME ŘIDIČE
A STROJNÍKY
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK - 20.000,Řidičům/strojníkům nabízíme:
Práci ve stabilní rmě
Moderní vozový park
Práci v rámci regionu JMK s každodenními návraty
Ubytování ZDARMA pro zájemce s bydlištěm mimo Brno
Týdenní dovolená pro celou rodinu
v Jeseníkách ZDARMA

Příspěvek obdržíte za strojníka nebo řidiče sk. C
a E poté, co u nás odpracuje ½ roku.
Toto ujednání lze stvrdit písemnou dohodou.

Pro bližší informace nás kontaktujte.
Kontakt: 777 292 701, mail: asistentka@thermoservis.cz

THERMOSERVIS – TRANSPORT s.r.o. | Roviny 4 | 643 00 Brno-&KUOLFH

www.thermoservis.cz
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ŠKOLSTVÍ

ZPRÁVA ZE ZÁPISU
DO PRVNÍCH TŘÍD
Na naší škole proběhl
ve dnech 2. a 3. února 2016 zápis žáků do první třídy školního roku 2016/2017. K zápisu se dostavily děti, které
dosáhnou šestého roku věku
do 31. 8. 2016.
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. 2016 do 30. 6.
2017), 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,
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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.
Děti musely prokázat dovednosti v oblasti zrakového
vnímání a rozlišování. Nezralost či oslabení této dovednosti může vést k problémům při
osvojování a zapamatování písmen, pomalejšímu čtení, rozlišování písmen a číslic lišících

se detailem. Další významnou
složkou zápisu byla prostorová
orientace a porovnávání velikostí. Oslabení či nezralost vnímání prostoru by dětem ztížilo
orientaci v textu při čtení a psaní, uvědomování si směru vedení čáry při tělesné výchově, rukodělných činnostech.
Matematické představy jsou
jednou z velmi důležitých dovedností, které děti potřebují zvládat s nástupem do první
třídy. Samotné jmenování číselné řady nestačí. Děti musely porovnávat množství, odhadovat počet obrázků na kartě.
S rozvojem matematických
dovedností úzce souvisí rozvoj řeči, porozumění významu
slova a jeho aktivní používání. Velkou pozornost věnovaly
paní učitelky také výslovnosti.
Pokud mělo některé dítě špatnou výslovnost, byla doporučena logopedická péče.
Dále jsme se zaměřovali
na sluchovou syntézu a analýzu, určování počtu slabik ve slovech, počátečnímu písmenu.
Oslabení v této rovině má za následek zvýšenou chybovost při
psaní, nepříznivě ovlivňuje čtení
a také v neposlední řadě chápání a porozumění gramatickým
jevům. Velmi důležitou složkou
zápisu je také zjištění úrovně
grafomotorických schopností

dítěte. Jestliže je grafomotorika neobratná, může mít
dítě potíže s osvojováním
tvarů písmen, linie písma
může být vedena neplynule
se zvýšeným tlakem na podložku. Toto má za následek
zvýšenou unavitelnost dítěte, chybovost v psaní apod.
Děti musely dokreslit zuby
pile, horní smyčky a domeček. Na těchto třech obrázcích jsme poznali úroveň vedení čáry, schopnost, zda si
dítě uvědomuje směr vedení
čáry, její změnu.
Rodičům dětí, u kterých
jsme zjistil oslabení v některé
z prověřovaných dovedností,
jsme nabídli nápravu v podobě
edustimulačních skupin. Každý nastávající žáček si odnesl ze
školy drobné dárky.
Do školy přišlo v těchto
dnech v doprovodu svých rodičů celkem 52 dětí. Většina z nich
školu už znala, protože ji navštívila během dnů pro předškoláky

Děti si připadají už velké
a jsou pyšné na to, že už jsou
„skoroškoláci“. Tak ať se jim
od září ve škole dobře daří!
Nezbývá než popřát všem
budoucím prvňáčkům pěkně prožité zbylé dny ve školce, krásné prázdniny plné
sluníčka a po nich velkou
chuť do 1. třídy.
Přejeme všem budoucím prvňáčkům, aby se jim
ve škole dařilo a aby jim i jejich rodičům škola přinášela
více radostí než starostí.
Pokud rodiče (zákonní
zástupci) zvažují a budou
žádat o odklad povinné školní
docházky, musí žádost doložit
doporučením odborného lékaře a školského poradenského
zařízení. O povolení odkladu
rozhoduje ředitel školy. Žádost
s přílohou musí rodič doručit
do školy do 31. 5. 2016 včetně.

pořádaných jednotlivými školkami. Děti byly plné očekávání.
Vždyť zápis do první třídy je pro
děti a jejich rodiče velká událost. Všechny děti, které se zápisu zúčastnily, se snažily ukázat,
jak jsou připravené. Zatímco rodiče vyplňovali s pedagogy potřebnou agendu, jejich ratolesti
předváděly, co všechno umí a co
doma i ve školce zatím zvládly.

Mgr. Radka Bochníčková,
zástupkyně ředitele

Statistické údaje o zápisu:
Celkem žáků u zápisu

Z toho chlapců

Z toho dívek

52

35

17

Poprvé u zápisu

Z toho chlapců

Z toho dívek

43

29

14

51 – z toho 34 chlapců a 17 dívek

Z toho zapsaných
žáků po odkladu

MŠ

9

Celkem zapsaných
žáků

Žádosti o odklad

U Školy

Havířská

Babice

Jiná

Z toho
chlapců

Z toho
dívek

24

10

10

7

6

3

Z celkového počtu zvažuje 10, z toho je jeden odklad vyřízen
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DDM Zastávka informuje
Kdo ovládl v sobotu 13. 2. 2016 sál Dělnického domu v Zastávce? No přece nejmladší generace.
Konal se totiž tradiční Dětský karneval!

Letošní ročník karnevalu byl připraven kolektivem
pracovníků Domu dětí a mládeže Zastávka ve spolupráci s brněnskou agenturou
BIANCA – AGENCY.
Ačkoli jsme měli velkou konkurenci v podobě karnevalů v okolních obcích, nakonec
byl sál zaplněn do posledního
místečka. A to doslova! Přišlo
okolo osmdesáti masek spolu
s rodiči, prarodiči, kamarády
a známými.
Všechny příchozí přivítal šašek, který celé toto odpoledne
moderoval. Karneval byl zahájen průvodem masek, kde jsem
měla tu čest si prohlédnout
všechny originální „kousky“.
Sál byl za chvíli plný princezen, čarodějnic, berušek, kočiček. Nechyběli ani rytíři, hasiči,
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šašíci, piráti a dokonce nás navštívil i Fred Flintstone! Hitem
letošního karnevalu byla pro
mě do té doby neznámá princezna Elsa z Ledového království. Děti v průběhu odpoledne společně tančily v kruhu,
ve dvojicích, běhaly a dováděly. Nechyběla ani soutěž na pódiu, kdo nejdéle udrží kruh
Hula hoop. Samozřejmostí pro
všechny byla sladká odměna
v podobě bonbonů.
Rodiče nelenili a také se aktivně zapojili do dění. Po celou
dobu vše dokumentovali, aby
měli co zakládat do rodinného
alba. Ke konci programu si zatančili se svými ratolestmi mazurku a na památku vymodelovali zvířátka z balonků.
Fotografie z karnevalu si můžete prohlédnout na webových

stránkách http://ddmzastavka.
rajce.idnes.cz/Karneval_2016/.
Pevně věříme, že jste si vy
i vaše děti karneval náležitě užili a že se uvidíme i na dalších akcích pořádaných Domem dětí
a mládeže Zastávka. V březnu jste se mohli těšit na Turnaj
ve stolním tenisu, velikonoční
výstavu, v dubnu se uvidíme
na Aprílovém běhu a Čarodějném reji. V měsíci květnu nás
čeká Cyklovýlet a Den dětí, kde
se můžete těšit na vystoupení
známé české skupiny.
Více informací naleznete
na našich internetových stránkách a pro případné dotazy
a vzkazy jsme přístupní i na facebooku (www.facebook.com/
ddmzastavka).
Magdalena Krejčíková,
pedagožka volného času

Zápis do základní školy

Dětský karneval

www.axima.cz

AXIMA, spol. s r.o. – silná a stabilní česká společnost s dlouholetou
tradicí v oblasti průmyslové elektrotechniky hledá pro doplnění
kolektivu v Zastávce vhodné uchazeče na pracovní pozice:
Elektromechanik elektronických zařízení
Kód NSK: 38.3.2.1

Samostatný technik
výrobních procesů

Pracovní náplň:

Pracovní náplň:
• optimalizace technologie výroby
(osazování DPS, montáž a testování nabíječů)
• ověřování, zpracování a vyhodnocování
výrobních postupů
• stanovení norem spotřeby práce
• vyhodnocování vlivů výrobních procesů
na jakost výrobků
Požadujeme:
• VŠ (SŠ) elektrotechnického směru
• znalost čtení výrobní dokumentace
a výkresů
• zájem o chod výrobních provozů, praxe
ve výrobě výhodou
• samostatnost, konstruktivní přístup

• oživování elektrických obvodů přístrojů
• vyhledávání a opravy vad
• nastavování a ověřování parametrů
výrobků

• samostatná práce s dokumentací
a měřicími přístroji
Požadujeme:
• učební obor nebo SŠ elektrotechnického
směru
• znalost elektrických a elektronických
systémů
• vyhlášku 50/78 Sb. (§ 6), praxe v oboru
výhodou
• zručnost, pečlivost, spolehlivost

V obou případech nabízíme:
• jednosměnný moderní provoz v Zastávce
• příjemné pracovní prostředí a dobrý kolektiv
• zapracování, odměny podle výkonu
Nástup možný ihned nebo po dohodě.

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete prosím svůj životopis
na tkoznarek@axima.cz nebo na adresu
Axima, spol. s r. o., Ing. Tomáš Kožnárek, Vídeňská 125, 619 00 Brno.

