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Vážení čtenáři,
pevně věříme, že tak jako na fotografii na přední stra

ně obálky, bude brzy zelené celé okolí Zastávky. Jaro nám 
snad již definitivně otevírá svou náruč a s ním přichází 
i radost a pohoda života. Bohužel nám však teplé počasí 
odkryje i tu část života v obci, jež nám bude po několik 
dalších měsíců znepříjemňovat společné žití  – oprava 
kanalizace v obci se rozběhne naplno. O tom, jak bude 
celá akce probíhat, a nejen o tom, se dočtete v článcích 
v rubrice Obec informuje.

Neméně zajímavou a  snad i užitečnou částí jsou in
formace o sčítání lidu. To se v době, kdy se Zpravodaj 
dostal do vašich schránek, právě rozbíhá.

Pravidelné zpravodajství o své činnosti přináší i další 
organizace působící v Zastávce a již dnes připravujeme 
Zpravodaj č. 2, v němž oslovíme i další sdružení fungu
jící v naší obci.

Tedy příjemné jarní dny a na shledanou u letního čís
la ZZ se těší

redakce ZZ
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ZO schvaluje:
1. upravený program zasedání ZO ze dne 24. 11. 

2010
2. rozpočtové opatření č. 11/2010 (viz příloha)
3. návrh rozpočtu obce Zastávka na rok 2011
4. jednací řád Zastupitelstva obce Zastávka 

(viz příloha)
5. jednací řád výborů Za stupitelstva obce Za

stáv ka (viz příloha)
6. zrušení Vnitřního předpisu a  metodického 

návodu postupu pro zadávání veřejných za
kázek malého rozsahu obce Zastávka ze dne 
31. 3. 2010

7. ceník poplatků a  služeb obecní knihov
ny Zastávka na  období od  1.  1.  2011 
do 31. 12. 2011

8. účast starosty obce Zastávka na jednání Valné 
hromady Mikroregionu Kahan dso

9. účast starosty obce Zastávka na  jednání 
Správního výboru RÚŽ o. p. s.

10. účast starosty obce Zastávka na jednání Valné 
hromady Svazku vodovodů a  kanalizací 
Ivančice

11. darovací smlouvu mezi Jihomoravským kra
jem a Obcí Zastávka ve věci přestupního ter
minálu IDS Jihomoravského kraje a pověřuje 
starostu obce jejím podpisem

12. nájem pozemků v  k. ú. Zastávka: p.  č. 
315/1 ostatní plocha, sportoviště, o  výměře 
6 852 m², p. č. 315/2 zastavěná plocha, o vý
měře 37 m², p. č. 315/6 ostatní plocha. spor
toviště, o výměře 1 192 m², p. č. 315/7 ostat
ní plocha, sportoviště, o výměře 842 m², p. č. 
315/8 ostatní plocha, o  výměře 21 m², p.  č. 
315/9 ostatní plocha, sportoviště, o  výměře 
1 549 m², p. č. 315/10 ostatní plocha, sporto
viště, o výměře 2 388 m², p.  č. 315/11 ostat
ní plocha, sportoviště, o výměře 984 m², p. č. 
315/12 ostatní plocha, sportoviště, o výměře 

1 400 m², p. č. 315/13 ostatní plocha, sporto
viště, o výměře 2 500 m², p. č. 315/14 ostatní 
plocha, sportoviště, o výměře 2 183 m², p. č. 
315/15 ostatní plocha, sportoviště, o výměře 
727 m², p. č. 315/16 ostatní plocha, sportoviš
tě, o výměře 1 169 m², p. č. 315/17 ostatní plo
cha, sportoviště, o výměře 747 m², p. č. 315/18 
ostatní plocha, sportoviště, o výměře 779 m², 
p. č. 315/19 ostatní plocha, o výměře 1 697 m², 
p. č. 315/20 ostatní plocha, o výměře 2055 m², 
p. č. 315/21 ostatní plocha, o výměře 106 m², 
p. č. 315/22 ostatní plocha, o výměře 424 m², 
p. č. 317/1 zastavěná plocha, o výměře 116 m², 
p. č. 317/2 zastavěná plocha, o výměře 34 m², 
p. č. 316 zastavěná plocha, o výměře 424 m², 
budov v k. ú. Zastávka, č. p. 512 – občanská 
vybavenost, č. e. 157 – občanská vybavenost, 
v  obci a  k.  ú. Zastávka, a  pozemku v  k.  ú. 
Příbram na Moravě p. č. 953/6 – lesní poze
mek, o výměře 68 m² TJ Čechii Zastávka

13. text nájemní smlouvy mezi obcí Zastávka 
a TJ Čechií Zastávka a pověřuje starostu obce 
jejím podpisem

14. prodej parcel p.  č. 166 o  výměře 97 m², za
hrada, a parc. č. 178/2 o výměře 221 m², orná 
půda za  cenu 31  800  Kč a  náklady prodeje 
(100 Kč/1 m²) a pověřuje starostu obce pod
pisem příslušné kupní smlouvy

15. Obecně závaznou vyhlášku obce Zastávka 
č. 4/2010, kterou se mění Obecně závazná vy
hláška č. 1/2010, o místních poplatcích

16. zvýšení nájemného v obecních bytech pro rok 
2011 – byt standardní kvality 35 Kč/m² a byt 
se sníženou kvalitou 25 Kč/m²

17. prominutí poplatku za pronájem Dělnického 
domu Gymnazijní společnosti o. s. v  sou
vislosti s  pořádáním stužkovacího ple
su Gymnázia T.  G.  Masaryka Zastávka dne 
14. 11. 2011

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 24. 11. 2010
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18. smlouvu mezi Obcí Zastávka a  Jihomo
ravskou plynárenskou a. s. o dodávkách ply
nu do sportovního areálu obce Zastávka

19. smlouvu mezi Obcí Zastávka a Vodárenskou 
akciovou společností, a. s. o dodávkách vody 
do sportovního areálu obce Zastávka

20. smlouvu mezi Obcí Zastávka a  E.  ON 
Energie, a. s. o dodávkách elektrické energie 
do sportovního areálu obce Zastávka

21. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo „Obec 
Zastávka  – úprava průtahu“ mezi obcí 
Zastávka a firmou Viadesigne s. r. o.

22. uzavření Smlouvy o  dílo mezi UPL 
Media  s. r. o. a  obcí Zastávka na  vytvoření 
internetové prezentace  – virtuální prohlíd
ka obce

23. uzavření smlouvy o  vstupu na  pozemek 
a  o  umístění stavby v  souvislosti s  akcí 
„Elektrizace trati vč. PEÚ Brno–Rapotice 
(mimo)“ uzavřená mezi obcí Zastávka 
a  SŽDC, státní organizací v  zastoupení fir
mou SUDOP Brno s. r. o.

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

a komisí starosty obce
2. rozpočtové opatření č. 10/2010
3. příkaz starosty obce k  provedení inventa

rizace majetku obce Zastávka za  rok 2010 
(viz příloha)

4. jednací řád komisí starosty obce Zastávka 
(viz příloha). 

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

6. informace starosty a místostarosty obce o re
alizaci akce Centrum celoživotního vzdělává
ní v obci Zastávka

7. vlastní hodnocení Základní školy a Mateřské 
školy T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno
venkov od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2010

8. výroční zprávu o  činnosti Domu dětí mlá
deže, Zastávka, okres Brnovenkov za školní 
rok 2009/2010

9. informaci starosty obce a  místostaros
ty obce o  činnosti zřízených příspěvkových 
organizací

10. informaci starosty obce o  činnosti Mikro
regionu Kahan dso

11. informaci starosty obce o činnosti společnos
ti KTS Ekologie s. r. o. 

12. informaci starosty obce o činnosti RÚŽ o. p. s.
13. návrh rozpočtu Svazku vodovodů a kanaliza

cí Ivančice na rok 2011
14. informaci starosty obce o činnosti Svazku vo

dovodů a kanalizací Ivančice
15. záměr prodeje p. č. 164 o výměře 206 m²
16. záměr prodeje p. č. 82/4 o výměře 191 m²
17. záměr prodeje p.  č. 1361/1 a  části parcely 

p. č. 197/1.

ZO ukládá:
1. starostovi obce předložit do 31. 12. 2010 za

stupitelstvu obce nový Vnitřní předpis a me
todický návod postupu pro zadávání veřej
ných zakázek malého rozsahu obce Zastávka

2. starostovi obce předložit na  lednovém jed
nání zastupitelstva seznam všech platných 
a  aktualizovaných směrnic obce a  obecního 
úřadu.

Nabídka služeb pro dům, domácnost, zahradu a chatu. 
Profesionálně vám pomohu s pracemi, 

na které sami nestačíte nebo nemáte čas.

www.jk-servisnitechnik.cz     |     tel.: 736 521 055

inzerce
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ZO schvaluje:
1. upravený program zasedání ZO ze dne 15. 12. 

2010
2. rozpočtové opatření č. 12/2010 (viz příloha)
3. pověření starosty obce a  předsedy finanční

ho výboru rozhodováním o  výši poskytnu
tého neinvestičního příspěvku organizacím 
v paragrafu 3419 Tělovýchovná činnost j. n. 
a z paragrafu 6409 Ostatní činnosti j. n., po
kud jejich objem nepřesáhne schválený roz
počet v tomto paragrafu

4. všeobecné podmínky pro poskytová
ní finančních prostředků z  obce Zastávka 
(viz příloha)

5. rozpočet obce Zastávka na  rok 2011 (viz 
příloha)

6. přijetí úvěru ve  výši max. 12  000  000  Kč 
od Komerční banky, a. s.

7. smlouvu o úvěru č. 99000068671, který bude 
použit výhradně na  spolufinancování akce 
„Zastávka dokončení kanalizace“

8. pověření starosty obce podpisem Smlouvy 
o úvěru č. 99000068671

9. uzavření dodatku č. 6 k pojistné smlouvě čís
lo 0009685316 obce Zastávka, jejímž před
mětem je pojištění budovy Centra celoživot
ního vzdělávání v obci Zastávka, stejně jako 
jeho vybavení

10. odpisový plán Základní školy a  Mateřské 
školy T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno
venkov na rok 2010 (viz příloha)

11. odpisový plán Domu dětí a mládeže Zastávka, 
okres Brnovenkov na rok 2010 (viz příloha)

12. účast starosty obce Zastávka na jednání Valné 
hromady Mikroregionu Kahan dso

13. účast starosty obce Zastávka na  jednání 
správního výboru Regionální úzkorozchod
né železnice o. p. s. dne 5. 1. 2011

14. prodej p.  č. 82/4 o  výměře 191 m²/100 Kč/ m² 
a náklady prodeje

15. převod pozemku p.  č. 769/3 o  výměře 2 m² 
z vlastnictví a správy PF ČR do vlastnictví obce 
Zastávka

16. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) záko
na o  obcích odměnu za  výkon funkce před
sedy komise starosty obce ve  výši 1  235  Kč 
měsíčně a  člena komise starosty obce ve  výši 
1 007 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována 
od 1. 1. 2011

17. plán financování obnovy vodovodů a kanaliza
cí (PFO) zpracovaný Svazkem vodovodů a ka
nalizací Ivančice a  provozovatelem zařízení  – 
Vodárenská akciová společnost a. s.

18. termíny jednání Zastupitelstva obce Zastávka 
v prvním pololetí 2011: 26. 1. 2011, 23. 2. 2011, 
30. 3. 2011, 27. 4. 2011, 25. 5. 2011, 29. 6. 2011

19. nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 1. 2011 
do 30. 6. 2011

20. nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 1. 2011 
do 31. 12. 2011

21. neuzavření nájemních smluv a podání návrhů 
na soud na vyklizení bytu

22. seznam výše poplatků v roce 2011 následovně:
• poplatek za  svoz komunálního odpadu 

500 Kč 
• poplatek za psa 300 Kč, za každého dalšího 

psa 100 Kč
• ostatní poplatky:

a. umístění zařízení k  poskytování služeb 
10 Kč/m²/den

b. umístění zařízení k  poskytování prodeje 
20 Kč/m²/den

c. za  umístění skládky materiálu 5  Kč/m²/
den

d. v  případě stavby na  základě stavebního 
povolení 50 Kč/měsíc

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 15. 12. 2010
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e. za  umístění výherního hracího přístroje 
5 000 Kč/čtvrtletí (místní poplatek)

f. poplatek z ubytovací kapacity 5 Kč/ubyto
vaná osoba/den

g. úhrada za  využívání kabelové televize 
120 Kč/měsíc

h. nájemné za zahrádky činí 5 Kč/m²
Splatnost uvedených poplatků a  nájemného je 

stanovena do 30. 4. 2011
Daň z nemovitostí zůstává na úrovni roku 2010

23. uzavření Přílohy č.  2 ke  Smlouvě č.  10/08 
o  odstraňování a  separaci komunálního od
padu v obci Zastávka pro rok 2011, mezi obcí 
Zastávka a firmou KTS Ekologie s. r. o.

24. pověření místostarosty obce podpisem výše 
uvedené Přílohy č. 2 ke Smlouvě č. 10/08 o od
straňování a  separaci komunálního odpadu 
v obci Zastávka pro rok 2011

25. návrh střednědobého plánu rozvoje sociál
ních služeb pro obce správního obvodu MěÚ 
Rosice

26. obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním 
poplatku za  provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo
vání komunálních odpadů

27. přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 150 000 Kč 
a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z roz
počtu Jihomoravského kraje na  realizaci pro
jektu „Zlepšení situace v  sociálně znevýhod
něné lokalitě v obci Zastávka, ulice Martinská 
osada – pořízení projektové dokumentace“

28. uzavření Smlouvy o  dílo mezi obcí Zastávka 
a AP – ateliér  s.  r. o. , Kabátníkova 2, 602 00 
Brno ve  věci zajištění projektové dokumen
tace a  inženýrských činností na  investiční 
akci „Výstavba sociálního bydlení v  lokalitě 
Martinská osada, Zastávka“

29. přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 5 545 Kč 
a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z roz
počtu Jihomoravského kraje na  zabezpečení 
akceschopnosti jednotky SDH obce Zastávka 
na rok 2010

30. pověření starosty obce, předsedkyně kon
trolního výboru a  předsedkyně sociální 

komise projednáním Partnerské smlouvy s o. s. 
Romodrom a  Smlouvy o  partnerství s  o.  s. 
Romodrom

31. pověření starosty podpisem Partnerské smlou
vy s o. s. Romodrom a Smlouvy o partnerství 
s o. s. Romodrom

32. uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. 7 na ad
rese Zastávka, Stará osada 568 od 1. 12. 2010 
do 31. 12. 2011

33. uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. 9 na ad
rese Zastávka, Stará osada  568 od  6.  1. 2011 
do 5. 1. 2012

34. podnájemní smlouvu bytu č.  3 na  adrese 
Zastávka, Stará osada 79

35. podání Žádosti o  příspěvek na  společensky 
účelné pracovní místo vyhrazené pro uchaze
če o  zaměstnání na  Úřad práce Brno venkov 
v  souvislosti s  obsazením místa koordináto
ra celoživotního vzdělávání a  volnočasových 
aktivit

36. navýšení počtu pracovníků obce Zastávka 
o  1,00 úvazku  – koordinátor celoživotního 
vzdělávání v obci Zastávka (počet pracovníků 
obce Zastávka po  uzavření pracovní smlouvy 
bude 15,5 úvazku)

37. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
o obcích odměnu za výkon funkce neuvolně
ného člena zastupitelstva obce ve výši 513 Kč 
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 
1. 1. 2011 a v případě náhradníka ode dne prv
ního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil

38. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) záko
na o obcích odměnu za výkon funkce předse
dy výboru zastupitelstva ve výši 1 235 Kč mě
síčně a člena výboru ve výši 1 007 Kč měsíčně. 
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2011

39. v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o ob
cích, že při souběhu výkonu několika funkcí se 
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva 
obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž 
podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyš
ší odměna

40. uzavření Přílohy č.  2 ke  Smlouvě č.  10/08 
o  odstraňování a  separaci komunálního 
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odpadu v  obci Zastávka pro rok 2011 mezi 
obcí Zastávka a firmou KTS Ekologie s. r. o.

41. pověření místostarosty obce podpisem výše 
uvedené Přílohy č. 2 ke Smlouvě č. 10/08 o od
straňování a  separaci komunálního odpadu 
v obci Zastávka pro rok 2011

42. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a  souhlasu se  zřízením stavby mezi 
obcí Zastávka a JMP Net, s.  r. o. zastoupenou 
Jihomoravskou plynárenskou a. s.

43. smlouvu o  zajištění přeložek plynárenského 
zařízení a úhradě nákladu s nimi souvisejících 
mezi obcí Zastávka a JMP Net, s. r. o. zastoupe
nou Jihomoravskou plynárenskou a. s. 

44. dohodu o spolupráci a zřízení místa zpětného 
odběru použitých světelných zdrojů pocházejí
cích z domácností mezi obcí Zastávka a společ
ností EKOLAMP s. r. o.

45. smlouvu o zřízení místa zpětného odběru mezi 
obcí Zastávka a společností EKOLAMP s. r. o.

46. smlouvu o  zajištění zpětného odběru elek
trozařízení mezi obcí Zastávka a  společností 
ELEKTROWIN a. s.

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

misí starosty obce
2. informace starosty a místostarosty obce o reali

zaci akce Dostavba kanalizace v obci Zastávka
3. informace starosty a místostarosty obce o rea

lizaci akce Centrum celoživotního vzdělávání 
v obci Zastávka

4. informaci starosty obce a  místostarosty obce 
o činnosti zřízených příspěvkových organizací

5. návrh rozpočtu Mikroegionu Kahan  dso 
na rok 2011

6. informaci starosty obce o  činnosti Mikro
regionu Kahan dso

7. informaci starosty obce o činnosti společnosti 
KTS Ekologie s. r. o.

8. informaci starosty obce o činnosti RÚŽ o. p. s. 
9. kalkulaci vodného a  stočného na rok 2011 – 

vodné bez DPH 32,20  Kč (vč.  DPH 10 % 
35,42 Kč), stočné bez DPH 34,30 Kč (vč. DPH 
10 % 37,73  Kč), tj. celkem 73,15  Kč s  DPH 
10 %

10. rozpočet Svazku vodovodů a  kanalizací 
Ivančice na rok 2011

11. informaci starosty obce o činnosti Svazku vo
dovodů a kanalizací Ivančice

12. informaci starosty obce o zřízení komisí sta
rosty obce.

ZO neschvaluje:
1. prominutí nedoplatku za vyúčtování vodného 

ve výši 10 419 Kč.

ZO ukládá:
1. předsedům kontrolního a finančního výboru 

Zastupitelstva obce Zastávka předložit na příš
tím jednání zastupitelstva plán kontrolní čin
nosti výborů v prvním pololetí 2011

2. starostovi obce zveřejnit rozpočet obce 
Zastávka na rok 2011 způsobem v místě ob
vyklém (Zastávecký zpravodaj, internetové 
stránky obce).

ZO schvaluje:
1. upravený program zasedání ZO ze dne 26. 1. 2011
2. plán kontrolní činnosti výborů (finančního 

a kontrolního) na první pololetí 2011
3. rozpočtové opatření č. 1/2011 (viz příloha)

4. účast starosty obce Zastávka na jednání Valné 
hromady Mikroregionu Kahan dso

5. účast starosty obce Zastávka na  jednání 
správního výboru Regionální úzkorozchod
né železnice o. p. s. 

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 26. 1. 2011
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6. pronájem části pozemku p. č. 1129/1
7. prodej pozemku p. č. 104/4, zahrada, o vý

měře 170 m²/100 Kč/m²
8. prodej pozemku p.  č.  356/15, ost.  plocha 

o výměře 105 m² za 100 Kč/m²
9. prodej pozemku p.  č. 133/22, ost. plocha, 

o výměře 18 m² za 300 Kč/m²
10. pověření starosty obce ve  věci přípravy 

a  uzavření smluvních vztahů, které pove
dou k zajištění LSPP v nemocnici Ivančice

11. spolupráci s Českými drahami ve věci zajiš
tění parního vlaku v  rámci Dne železnice, 
Hornického dne a Dnů Zastávky dne 24. 9. 
2011

12. spolupráci s  Českými drahami ve  věci za
jištění akce S  motoráčkem za  permoníky 
v roce 2011

13. prominutí nájemného občanskému sdru
žení mažoretky Anife Rosice za  velký sál 
Dělnického domu v  souvislosti s  konáním 
5.  plesu Mažoretek Anife Rosice dne 5. 2. 
2011

14. uzavření Smlouvy o  spolupráci s  o.  s. 
Romodrom a pověřuje starostu obce podpi
sem této smlouvy

15. podání žádostí o  dotaci obce Zastávka 
(oranžové dětské hřiště, dětské hřiště, Dny 
Zastávky, úroky, dokončení komunikační 
zóny, kanalizace Babická, hasiči)

16. uzavření nájemní smlouvy na byt v č. p. 9, 
Zastávka, Stará osada, a to do 30. 6. 2011

17. spolupráci ve věci získání a zpracování do
tace z  Operačního programu Životního 
prostředí a komunikace SFŽP až do akcep
tace žádosti k  záměru „Snížení imisní zá
těže z dopravy v obci Zastávka“, a pověřu
je jednáním v  této věci místostarosty obce 
Zastávka

18. smlouvu o  dílo ve  věci zpracování žádosti 
o dotaci z Operačního programu Životního 
prostředí a komunikace SFŽP až do akcep
tace žádosti k záměru „Snížení imisní zátě
že z dopravy v obci Zastávka“.

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

a komisí starosty obce
2. informace starosty a  místostarosty obce 

o  realizaci akce Dostavba kanalizace v  obci 
Zastávka

3. informativní zprávu předsedkyně kontrolní
ho výboru a starosty obce o  jednání se spo
lečností IQ Roma servis a její činnosti v obci

4. informaci starosty obce o  činnosti Mikro
regionu Kahan dso

5. informaci starosty obce o činnosti společnos
ti KTS Ekologie s. r. o.

6. informaci starosty obce o  činnosti RÚŽ 
o. p. s

7. informaci starosty obce o  způsobu zajištění 
LSPP v nemocnici Ivančice

8. informaci starosty obce o ustavení komisí sta
rosty obce, o jejích členech a plánu činnosti

9. informaci starosty obce o  pohledávkách 
a  dluzích, které obec Zastávka eviduje jako 
věřitel k 31. 12. 2010.

ZO ukládá:
1. místostarostovi obce seznámit občany způ

sobem v místě obvyklým se zpřesněným har
monogramem prací a  uzavírek komunika
cí v  rámci akce Dostavba kanalizace v  obci 
Zastávka

2. starostovi obce a  předsedovi finančního vý
boru začlenit nezbytné výdaje vzniklé s  po
třebou zachování LSPP v nemocnici Ivančice 
do rozpočtu obce na rok 2011

3. starostovi obce zveřejnit informaci o  ko
misích starosty obce způsobem v  místě 
obvyklým

4. starostovi a místostarostovi obce informovat 
nejpozději na červnovém jednání zastupitel
stva obce o dalším postupu při vymáhání po
hledávek a dluhů.
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ROZPOČET OBCE ZASTÁVKA 
PRO ROK 2011 – PŘÍJMY

DANĚ A POPLATKY

Daň z příjmu fyzických osob 3 800 000,0

DPFO ze samostatně výdělečné činnosti 500 000,0

DPFO z kapitálových výnosů 300 000,0

Daň z příjmu právnických osob 4 000 000,0

Daň z příjmu právnických osob za obec 1 100 000,0

Daň z přidané hodnoty 8 000 000,0

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 230 000,0

Poplatek ze psů 100 000,0

Poplatek za užívání veřejných prostranství 10 000,0

Poplatek ze vstupného 1 000,0

Poplatek za provozování výherních hracích automatů 210 000,0

Odvod výtěžků z provozování loterií 200 000,0

Správní poplatky 150 000,0

Daň z nemovitostí 1 500 000,0

Ostatní splátky půjčených prostředků 30 000,0

Celkem 21 131 000,0

PODNIKÁNÍ A RESTRUKTURALIZACE V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,0

Příjmy z pronájmu pozemků 100 000,0

Příjmy z prodeje pozemků 10 000,0

Celkem 112 000,0

ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

Příjmy z poskytovaných služeb 20 000,0

Celkem 20 000,0

ROZHLAS A TELEVIZE

Příjmy z poskytovaných služeb 1 000 000,0

Přijaté neinvestiční dary 20 000,0

Celkem 1 020 000,0
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ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

Příjmy z poskytovaných služeb 60 000,0

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 15 000,0

Celkem 75 000,0

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

Příjmy z poskytovaných služeb 150 000,0

Celkem 150 000,0

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 200 000,0

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 10 000,0

Celkem 210 000,0

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 20 000,0

Příjmy z pronájmu pozemků 30 000,0

Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000,0

Celkem 1 050 000,0

SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Příjmy z prodeje zboží 10 000,0

Celkem 10 000,0

VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 150 000,0

Celkem 150 000,0

VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ OSTATNÍCH ODPADŮ

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,0

Celkem 5 000,0

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

Příjmy z poskytovaných služeb 40 000,0

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,0

Celkem 50 000,0

OBECNÉ PŘÍJMY Z FINANČNÍCH OPERACÍ

Příjmy z úroků 30 000,0

Celkem 30 000,0

PŘÍJMY CELKEM 24 013 000,0
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Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 10 000,0
Ozdravování hospodářských zvířat 30 000,0
Cestovní ruch 10 000,0
Silnice 820 000,0
Záležitosti pozemních komunikací 550 000,0
Provoz veřejné silniční dopravy 190 000,0
Provoz veřejné železniční dopravy 7 000,0
Pitná voda 200 000,0
Odvádění a čištění odpadních vod 3 673 000,9
Ostatní záležitosti spojů 100 000,0
Předškolní zařízení 1 150 000,0
Základní školy 2 350 000,0
Školní stravování 900 000,0
Školní družiny a kluby 200 000,
ZUŠ 1 330 000,0
Činnosti knihovnické 618 000,5
Pohřebnictví 1 000,0
Rozhlas a televize 707 000,0
Záležitosti sděl. prostředků 225 000,0
Zájmová činnost v kultuře 587 000,0
Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 405 000,0
Sportovní zařízení v majetku obce 993 000,0
Tělovýchovná činnost j. n. 500 000,0
Využit volného času dětí a mládeže 480 000,0
Bytové hospodářství 100 000,0
Nebytové hospodářství 1 000,0
Veřejné osvětlení 800 000,0
Územní plánování 5 000,0
Komunální služby a územní rozvoj 3 502 000,0
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,0
Sběr a svoz KO 1 610 000,0

ROZPOČET OBCE ZASTÁVKA 
PRO ROK 2011 – VÝDAJE
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Sběr a svoz ostatních odpadů 765 000,0
Péče o vzhled obce 70 000,0
Domovy 40 000,0
Požární ochrana – dobrovolná část 1 006 000,0
Zastupitelstva obcí 1 642 000,0
Činnost místní správy 3 870 000,0
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 130 000,0
Pojištění funkčně nespecifikované 90 000,0
Finanční operace j. n. 1 300 000,0
Ostatní činnosti j. n. 292 000,0

VÝDAJE CELKEM 31 280 000,4

Uhrazené splátky dlouho
dobých přijatých půjčených 
prostředků, které budou 
hrazeny v  roce 2011, činí 
513 tis. Kč.

Uhrazené splátky dlou
hodobých přijatých půjče
ných prostředků a  schodek 
rozpočtu na  rok 2010 bu
dou vyrovnány z  položky 
Změna stavu krátkodobých 
prostředků na  bankovních 
účtech, přiznanými příspěv
ky z  dotačních programů 
(EU, JMK,  …), souhrnným 

finančním vztahem ze stát
ního rozpočtu, příspěv
ky od  obcí a  bankovním 
úvěrem. 

Část výdajů rozpočtu 
obce Zastávka na  rok 2011 
je zmrazena a  jejich použití 
je podmíněno přijetím dota
cí (Základní umělecká ško
la – zmrazeno 1 000 000 Kč, 
školní stravování – zmraze
no 600 000 Kč).

FINANCOVÁNÍ 2011
Zastupitelstvo obce Zastávka schválilo 
rozpočet na rok 2011 se schodkem ve výši 
7 267,4 tis. Kč.

Příjmy:
IV. čtvrtletí 2009 ....20 256 Kč
I. čtvrtletí 2010 .......29 696 Kč
II. čtvrtletí 2010 .....26 344 Kč
III. čtvrtletí 2010 ....25 040 Kč
Celkem ............... 101 336 Kč

Výdaje:
Komunální odpad ...83 858 Kč
Veřejné osvětlení ....17 478 Kč
Celkem  .............. 103 336 Kč

Použití neinvestiční 
dotace v souvislosti 
s existencí 
azylového zařízení 
v obci Zastávka 
v roce 2010
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KOMISE VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 
A ŠKOLSTVÍ
Složení: 
Ing. Zdeněk Strnad
Mgr. Eva Ševčíková
Vladislav Klos
Zdeněk Milan
Bohumil Klíma
Zdeněk Baštař
Stanovené úkoly:
1. Koordinace při zajištění Kalendáře akcí 

obce Zastávka
2. Využití Centra celoživotního vzdělávání
3. Koordinace aktivit školských zařízení 

(ZŠ, MŠ, DDM, ZUŠ), obecní knihovny

INFORMAČNÍ KOMISE
Složení:
Mgr. Petr Pečenka – předseda
Mgr. Aleš Dumek
Karel Kočí
Martin Pezlar
Stanovené úkoly:
1. Příprava nových webových stránek 

obce Zastávka
2. Optimalizace kabelové televize
3. Optimalizace místního rozhlasu, 

varovný systém
4. Optimalizace Zastáveckého zpravodaje, 

tištěných a informačních materiálů
5. Problematika kamerového systému
6. Prezentace obce Zastávka v PowerPointu

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Složení:
Mgr.  Martin Oujezský – předseda
Zdeněk Milan
Karel Žalud
Pavla Machová
Stanovené úkoly:
1. Optimalizace odpadového hospodářství
2. Podpora separace
3. Separace ve školách
4. Plán obnovy a údržby stromů v obci

SOCIÁLNÍ KOMISE
Složení:
Mgr. Jaroslava Baštařová
Ivana Klímová
Jaroslava Klímová
Alena Procházková
JUDr. Jaroslava Dvořáčková
Stanovené úkoly:
1. Aplikace Komunitního plánu
2. Multikulturní prostředí v obci, problematika 

sociálně vyloučených lokalit
3. Spolupráce při projektu „Rekonstrukce 

sociál ně vyloučené lokality Martinská“
4. Bytová problematika

STAVEBNÍ KOMISE
Složení:
Petr Šoupal
Vítězslav Kokojan
Ing. Jan Noga
Stanovené úkoly:
1. Problematika územního plánování
2. Připomínky k prodejům, nájmům pozemků 

(nakládání s nemovitým majetkem)

KOMISE STAROSTY OBCE 
VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2010–2014
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Zednické práce 
Holub Zbýšov

Provádíme:
• veškeré zednické práce

• sádrokartony
• fasády

• obklady, dlažby
• rekonstrukce domů, bytů

• rekonstrukce bytových jader

tel.: 724 904 570
holub6@seznam.cz

www.holubzbysov.wz.cz

FINANČNÍ VÝBOR
Složení:
Ing. Bronislav Leitner – předseda
Ing. Miloš Pospíšil
Břetislav Grolig
Úkoly:
1. Provádí kontrolu hospodaření s majetkem 

a finančními prostředky obce
2. Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo 

zastupitelstvo obce

KONTROLNÍ VÝBOR
Složení:
Mgr. Jaroslava Baštařová – předsedkyně
Anna Štrofová
Marie Dušková
Jan Chmelíček
Jaroslava Tribulová
Úkoly:
1. Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva 

obce
2. Kontroluje dodržování právních předpisů 

na úseku samostatné působnosti obce
3. Plní další úkoly jimiž jej pověřilo 

zastupitelstvo obce

Veškeré dotazy a  podněty na  členy komisí, 
starostu nebo členy výborů zastupitelstva 
můžete směřovat na oficiální emailovou adresu 
ou@zastavka.cz, nebo můžete zanechat vzkaz 
na telefonu OÚ 546 429 048.
Připomínky, dotazy, náměty i podněty týkající se 
činnosti jednotlivých členů v komisích a výborech 
jim budou předány k vyjádření.

RNDr. Petr Pospíšil – starosta obce

VÝBORY ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA 
VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 
2010–2014
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V  prosinci minulého roku 
firma Imos zahájila stavbu 
na  ulici Martinská osada, kde 
jsou již v současné době vybu
dovány nové kanalizační stoky 
M 2 a M 3. Dále je z části již re
alizována hlavní stoka M, která 
vede z Martinské osady do uli
ce Nová osada. V  době psaní 
tohoto článku již stavební firma 
ukončuje stoku M u domu pana 
Štěpána a bude zahajovat práce 
na stoce L.

Stoka  L začíná u  domu ro
diny Steinochových na  ulici 
Nová osada a bude ukončena až 
na konci této ulice, tedy u domu 
rodiny Kocábových. Tato část 
stavby bude jednou z těch, kte
rá místním obyvatelům zkom
plikuje život především v ome
zení dopravní obslužnosti. 
Bohužel u všech ostatních míst
ních komunikací byla možnost 
alespoň nějakého náhradního 
dopravního řešení. V  lokali
tě Nová osada tomu tak bohu
žel není. Jedná se o slepou uli
ci, kde nelze vybudovat žádnou 
objízdnou trasu, a  tak místní 
obyvatelé budou nuceni na čas 
omezit jízdy svými automobily 
až ke svým nemovitostem.

Omezen bude i  průjezd po
pelářského vozu při sběru ko
munálního odpadu. Jelikož 
si vedení obce uvědomuje 
vážnost této situace, dohod
la se s  vedením stavební firmy 
na tom, že omezení v ulici bude 
na co nejkratší dobu a v co nej
kratší možné době bude zajiš
těn průjezd nejen pro osobní 
automobily majitelů nemovi
tostí na této ulici, ale také pře
devším například pro vozidla 
zdravotnické záchranné služby. 
Při svozu komunálního odpa
du je stavební firma připravena 
také pomoci a to tak, že nádoby 
s komunálním odpadem přesu
ne vždy do  místa, kam se po
pelářské auto dostane, a po vy
sypání je zase přemístí zpět 
na svoje místo.

Další lokalitou, kde se začne 
v jarních měsících stavět, bude 
trasa stoky OS 9, což je od no
vinového stánku směrem k pře
stupnímu terminálu IDS. Zde 
bude velmi komplikovaný po
hyb občanů po chodníku, který 
řada lidí využívá k cestě na au
tobus nebo vlak. Bohužel z  to
hoto místa se stane území stave
niště, kde bude hrozit nebezpečí 

úrazu. Při výkopových pracích 
zde bude velký pohyb techni
ky, jako jsou bagry, nákladní 
automobily a podobně. V  sou
časné době vedení obce jedná 
o  možnostech zajištění pohy
bu chodců po  uvedené trase 
tak, aby nebyla ohrožena jejich 
bezpečnost. Za  předpokladu 
dodržení bezpečnostních opat
ření není možné, aby se mezi 
technikou pracující na  uložení 
kanalizace pohybovali chodci. 
Proto hrozí uzavření této trasy 
pro pěší. Nicméně vedení obce 
i  vedení stavební firmy nadále 
hledá možnost vytvoření ale
spoň provizorního chodníku, 
po kterém by bylo možné z uli
ce 1. máje projít až na přestup
ní terminál IDS. I  přes všech
ny snahy Vás však, milí občané, 
chci upozornit na to, že v přípa
dě nenalezení schůdné varianty 
bude nutné, abyste nějaký čas 
strpěli toto omezení a  absol
vovali cestu na  nádraží kolem 
Domu zdraví. Ale jak se říká, 
naděje umírá poslední, a  tak 
třeba nebude nutné toto opat
ření dotáhnout do konce.

V  souběhu se stavbou sto
ky OS  9 by měla být zahájena 

VÝSTAVBA KANALIZACE 
POKRAČUJE…
Vážení spoluobčané, v minulém čísle Zastáveckého zpravodaje jsem Vám nastínil zahájení dostavby 

kanalizace u nás v obci. Možná si nikdo z nás ani pořádně neuvědomil, co nás díky této stavbě čeká. 

Nejenom milionová investice, ale také mnoho komplikací, které přímo ovlivní náš život.



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 17

stavba stoky  B a  B1, která je 
převážně umístěna v hlavní sil
nici na  ulici 1.  máje, přesněji 
od křižovatky s ulicí Cukrovar
ská až po  restauraci Hornický 
dům. Zde dojde k  podstatné
mu omezení dopravy této hlav
ní dopravní tepny, kdy provoz 
bude řízen především světel
ným dopravním zařízením, 
tedy semafory.

K  jedné z  posledních lokalit 
zasažených stavbou patří střed 
obce. Budovaná stoka  C a  C1 
bude vedena od  novinového 
stánku po straně obchodu pana 
Kuklínka, kde pod silnicí pro
jde k  bytovému domu číslo  9 
a bude dále směřovat v travna
tém pásu až na konec obce, tedy 
směrem ke  kamennému dom
ku Perglových. Po  firmu Ther
mona bude kanalizace uložena 
do travnatého pásu, jelikož jeho 
šíře toto uložení umožňuje. Bo
hužel, od firmy Thermona bude 
nutné demontovat i  přilehlý 
chodník a  provést uložení ka
nalizace pod něj. Zde bude do
cházet nejen k omezení dopra
vy projíždějících vozidel, ale 
také budou omezeni chodci, 
jelikož nebudou mít možnost 
využit stávajícího chodníku. 
Stavební firma bude pro svoji 
techniku využívat jeden pruh 
silnice I/23, a proto i zde bude 
provoz řešen semafory. 

Celý úsek bude ale rozdělen 
tak, aby co nejméně kompliko
val dopravu a  kolony vozidel 
nedosahovaly katastrofálních 
rozměrů. Přesto bude i  zde 
nutné obrnit se trpělivostí při 

cestě z  domova anebo návratu 
do  bydliště. Zde bych doporu
čil využívat místní komunikace 
po ulici Havířská, která nebude 
zasažena stavbou kanalizace, 
a jistě umožní klidnější průjezd 
k Vašim domovům. Jsem si vě
dom toho, že navýšení dopravy 
po této komunikaci bude obtě
žovat místní obyvatele, ale vě
řím, že všichni pochopí danou 
situaci a nebudeme muset spo
lečně řešit stížnosti na  zvýšení 
dopravy v  této lokalitě. Jedná 
se přece jenom o stavbu, kterou 
naše obec potřebuje, a  je nám 
všem jasné, že ovlivní většinu 
obyvatel naší obce. 

Chodci budou mít život slo
žitější, buď využijí provizorní 
cesty z  přestupního terminálu 
směrem k Martinské osadě, kte
rá je vedena kolem firmy Bar
ko, s. r. o., za kolejištěm k bývalé 
takzvané „topírně“, nebo bu
dou nuceni na  ulici Stará osa
da muset vstupovat do vozovky 
a  vyhýbat se stavbě kanalizace. 
V  případě pohybu po  vozovce 
bych Vás chtěl požádat o co nej
větší bezpečnost. Zde jistě bude 
chodit také řada dětí do  školy, 
a  proto prosím rodiče, aby dě
tem vysvětlili danou situaci a co 
nejvíce je upozornili na nebez
pečí, která jim při vstupu do vo
zovky hrozí. Možná situaci až 
moc tragicky popisuji a  upo
zorňuji na nebezpečí, která zde 
hrozí. Jsem však toho názoru, že 
pokud jedno upozornění deset
krát zopakované pomůže zabrá
nit ohrožení života člověka, tak 
splnilo svůj účel.

V  závěru bloku informací 
o průběhu dostavby kanalizace 
v  naší obci bych se chtěl ještě 
zmínit o  realizaci přípojek ne
movitostí, u  kterých je prová
děna stavba hlavních řadů. Jak 
jistě všichni víte, současná le
gislativa nařizuje vlastníkům 
nemovitostí se na  kanalizační 
řad připojit, pokud nemají od
povídající jímku určenou pro 
zachycení splašků. Ve  většině 
případů je realita taková, že ne
movitosti mají vybudované stá
vající septiky, které jsou přepa
dem napojeny buď do  dešťové 
kanalizace, anebo přímo do po
toka. Tento systém by však měl 
po realizaci dostavby kanaliza
ce na území naší obce vymizet. 
Vlastníci nemovitostí, kde je 
kanalizační řad budován, jsou 
podrobně seznamováni s mož
nostmi napojení na  kanalizaci. 
Pravidlem je, že jedna nemovi
tost bude na kanalizaci napoje
na jednou přípojkou.

Již na  konci roku 2010 pra
covnice projekční kanceláře 
AP  Investing,  spol  s.r.o. ob
cházely jednotlivé nemovitos
ti, kde s  majiteli prokonzulto
valy možnosti napojení a  dle 
dohody následně toto připo
jení zanesly do  projektové do
kumentace. V rámci dotačního 
programu, ze  kterého je hra
zena celá investiční akce, bude 
přípojka nemovitosti přivede
na na  hranici pozemku sou
kromého majitele, tedy občana, 
který nemovitost, respektive 
pozemek přilehlý k  ní vlastní. 
Od hranice pozemku si náklady 
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na  vybudování přípojky hradí 
sám majitel nemovitosti.

Vodárenská akciová společ
nost, která provozuje kana
lizaci v  naší obci, doporuču
je na  hranici pozemku osadit 
přípojku kanalizace kontrol
ní šachtou, která v  budoucnu 
umožní čištění přípojky, aniž 
by muselo dojít ke kopání a ja
kémukoliv zásahu do  celého 
vedení. Takovýto zásah by totiž 
stál nemalé finanční prostřed
ky a  vždy by šel na  náklady 
majitele nemovitosti, kterého 
by se závada na přípojce týka
la. Proto i  vedení obce dopo
ručuje všem nově připojeným, 
aby neváhali a  do  vybudování 
kontrolní šachty na  přípojce 
kanalizace investovali a přede
šli tak do  budoucna nepředví
daným a  především nemalým 
nákladům, které mohou pod
statně narušit rodinný rozpo
čet. Částka na  opravu přípoj
ky, kdy bude muset být použito 
výkopových prací a především 
je bude muset provádět odbor
ná firma, se bude pohybovat 
v řádu desetitisíců korun. 

Z  dříve uvedeného vyplývá, 
že dostavba kanalizace ovliv
ní život všech, kteří v naší obci 
žijeme. Někoho ovlivní přímo, 
bude se muset napojit na kana
lizaci, vynaložit finanční pro
středky na přípojku své nemo
vitosti, nebude moci nějaký čas 
dojet autem až ke svému domu, 
všude kolem bude bláto a  ne
pořádek, který ke stavbě patří. 
Jinde se zase zvýší provoz vozi
del, budou následovat kolony 

aut, vše bude doprovázet hluk 
jak od  projíždějících vozidel, 
tak od  bagrů na  stavbě. Vše 
nás to ale dovede k  tomu, že 
podstatná část obce bude nově 
odkanalizována, odpadne nut
né vyvážení starých septiků, 
do  potoku Habřina již poteče 
pouze dešťová voda a naše obec 
se tak snad stane čistější.

Smutné na  tom všem mož
ná je to, že 70 000 000 investi
ce nebude vidět. Po  ukončení 
stavby bude všude bláto, roz
bité komunikace a  jediné, co 
se změní: v zemi bude nová ka
nalizace, kterou nikdo nevidí, 
zmizí bagry a  těžká technika 
stavební firmy Imos. Ale tohle 
je ta horší varianta a já spolu se 
všemi členy zastupitelstva obce 
doufáme, že tato investice tak
hle neskončí. V současné době 
není nikdo z nás schopný říci, 
kolik bude celá tato investiční 
akce stát peněz. Náklady navíc 
se mohou vždy někde objevit.

Nikdo z  nás neví se stopro
centní jistotou, co se pod zemí 
nalézá a jaké vedení je zde ulo
ženo. Řada inženýrských sítí 
byla uložena a  nikde nezazna
menána, občas se najde nut
nost přeložení některých sítí, 
se  kterými se nepočítalo. Přes 
to současné zastupitelstvo obce 
počítá s nutností následujících 
investic do  místních komuni
kací a  chodníků, které budou 
stavbou zasaženy. Již teď jsou 
vytvářeny finanční rezervy pro 
budování nových komunika
cí, nových chodníků a  ploch, 
které budou pro nás všechny 

tvořit příjemné prostředí v naší 
obci. Na  toto si však budeme 
muset všichni ještě chvilku po
čkat. Ukončení realizace do
stavby kanalizace je naplánová
na na konec roku 2012.

V  tuto dobu již bude jas
né, kolik nás vlastně celá stav
ba stála peněz. Následně bude 
snahou zastupitelstva obce na
jít dostatečné množství finanč
ních prostředků k  provede
ní oprav, respektive výstavby 
nových místních komunikací 
a  chodníků. Osobně věřím, že 
za  pár let budeme mít kana
lizaci pouze ve  vzpomínkách 
a po současné práci bagrů a ná
sledků výstavby nebude ani 
památky.

Vážení spoluobčané, naše 
obec v  současnosti prochá
zí jednou z  největších inves
tičních akcí, která má dopad 
přímo na  náš život v  obci. 
Čeká nás všechny řada omeze
ní, na  která jsme dosud neby
li zvyklí. Někde nebude mož
né na  nějakou dobu rozsvítit 
veřejné osvětlení, nebudeme 
moci chodit po  chodnících, 
v řadě míst bude omezena do
prava, někde bude zase nao
pak doprava vzrůstat. Všechno 
jednou začíná, ale také jednou 
končí. A  i  tyto nesnáze za  čas 
skončí. Proto Vás všechny pro
sím, mějte trpělivost a  uznání 
se všemi následky a  omezení
mi souvisejícími s  dostavbou 
kanalizace, vždyť to děláme pro 
všechny z nás.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce
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RELAX  STUDIO  YASMINE
www.relax-yasmine.cz
Stará osada  527, Zastávka u Brna
Tel:  602 548 700, e-mail: info@relax-yasmine.cz

Nabízíme vám naši péči pro vaši krásu
a relaxaci v příjemném prostředí.

Kosmetika | Masáže | Kadeřnictví | STUDIO  FORMOVÁNÍ  POSTAVY 
Pedikůra | Koupele | Privátní wellness centrum

STUDIO  FORMOVÁNÍ  POSTAVY  VÁM  NABÍZÍ:
KAVITACE – liposukce  ultrazvukem • RADIOFREKVENCE – nechirurgický  lifting   a  facelifting
Revoluční kavitační a radiofrekvenční metoda | Odbourávání tuků na problematických partiích 
| Výrazné  zlepšením stavu celulitidy | Formování a modelování postavy |  Výrazná redukce 
tukových tkání | Zpevnění pokožky a redukce vrásek | Zlepšení tzv. dvojité brady | Bez omezení 
následných aktivit | Bez rozdílu věku – pro muže i ženy

LYMFODRENÁŽNÍ  NOHAVICE – zlepšení funkce krevního a lymfatického oběhu

CVIČENÍ  NA  VIBRAČNÍ  PLOŠINĚ – zpevnění Vaší postavy

Příznivé ceny. Možnost zakoupení dárkového poukazu.

RELAX  KLUB  YASMINE
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Vážení spoluobčané, 
už jsme si asi všichni zvyk-

li na  to, že veřejné osvětlení 
je přesně o  půlnoci vypnu-
to a rozsvěcuje se v půl čtvrté 
ráno. K  tomuto rozhodnutí 
bylo zastupitelstvo obce do-
nuceno vlivem zajištění úspor 
finančních prostředků v  sou-
vislosti s  finanční krizí, která 
omezila rozpočet obce.

Jen pro zajímavost, toto roz
hodnutí v  minulém roce ušet
řilo obci přes 300  000 korun. 
V některých obcích našeho re
gionu si náš režim omezení pro
vozu vzali za vzor a začali stejně 
jako naše obec regulovat pro
voz veřejného osvětlení a  na
stavili stejný režim. Rozhodnutí 
o  omezení provozu veřejného 
osvětlení nemělo vliv na  trest
nou činnost u  nás v  obci. Ne 
že by nedocházelo ke  kráde
žím, ale dle výčtu Policie ČR se 
jedná o  krádeže a  jinou trest
nou činnost, ke  které dochází 
bez vlivu na  omezení provozu 
veřejného osvětlení. V  mnoha 

případech dochází ke krádežím 
za denního světla, nebo v době, 
kdy je veřejné osvětlení v  pro
vozu. Bohužel dnešním krimi
nálním živlům není nic svaté, 
a  tak se neštítí ukrást vozidlo, 
vykrást garáž, ukrást autorádio 
nebo něco zničit za  denního 
světla, kdy je v obci život v pl
ném proudu. V souvislosti s tím 
vedení obce pokračuje v hledá
ní opěrného bodu v legislativě, 
který by nám umožnil osaze
ní kamer a  hlídání veřejných 
prostranství a  majetku našich 
spoluobčanů.

Proč ale dnes tento článek 
vlastně píši? Protože bych Vás 
chtěl informovat o změně pro
vozu veřejného osvětlení, kte
rá vlastně již funguje od konce 
minulého roku, ale nebyla ješ
tě možnost ji uveřejnit v Zastá
veckém zpravodaji. Zastupitel
stvo obce na svém prosincovém 
jednání rozhodlo, že bude in
vestováno do  změny ovládání 
veřejného osvětlení, aby bylo 
možné měnit nejen časový re
žim rozsvěcování a  zhasínání 

veřejného osvětlení, ale aby 
bylo možné měnit i  dny, kdy 
bude osvětlení svítit celou noc. 
K  tomuto rozhodnutí došlo 
především proto, že na začátku 
roku je mnoho akcí, které kon
čí po  půlnoci a  je tedy nutné, 
aby se občané dostali bezpečně 
do svých domovů.

Proto bylo rozhodnuto, že 
jako první zkušební provoz ne
bude vypínáno veřejné osvětle
ní v noci z pátku na sobotu a ze 
soboty na neděli, kdy lze před
pokládat větší pohyb občanů 
v  nočních hodinách v  okrajo
vých ulicích obce. Jaký vliv to 
bude mít na  spotřebu energie, 
se v současné době přesně neví, 
ale v  propočtech by se zvýše
né náklady na  provoz veřejné
ho osvětlení neměly rapidně 
zvýšit, i  když dochází k  jejímu 
zdražování. Pevně věřím, že 
toto rozhodnutí uvítají všichni 
naši spoluobčané, a všechny ne
kalé živly to odradí od krádeží, 
ničení a poškozování.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

Poděkování
Vedení obce Zastávka děkuje všem za podporu při konání X. reprezentačního plesu obce 

Zastávka, který se konal 25. února 2011 v prostorách Dělnického domu v Zastávce. Velice 
si  vážíme darů a  podpory od  jednotlivců i  firem, kteří nám přispěli do  tomboly  – ta byla 
vrcholem tohoto společenského večera. 

ZMĚNA V PROVOZU VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ
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Plastové láhve musí být čisté, 
sešlápnuté a uložené do igelito
vých pytlů, které budou nepo
škozené, řádně zavázené a ulo
žené u  nádob na  komunální 
odpad.

V případě zájmu si může ob
čan naší obce 5 ks igelitových 

pytlů na  jednu domácnost vy
zvednout přímo na  Obec
ním úřadě Zastávka u  paní 
Pezlarové.

Svoz pytlů s plastovými láh-
vemi bude probíhat vždy v pá-
tek v následujících termínech:

SVOZ PLASTOVÝCH LAHVÍ V ROCE 2011
Duben ....................... 1., 15., 29.
Květen............................. 13., 27.
Červen ............................ 10., 24.
Červenec .......................... 8., 22.
Srpen ................................ 5., 19.
Září ............................ 2., 16., 30.
Říjen ............................... 14., 27.
Listopad ......................... 11., 25.
Prosinec ........................... 9., 23.

Dráha je v rekonstrukci, veš
keré jízdy se konají ze stanice 
Zbýšov do Babic u Rosic a zpět. 
Vlaky odjíždějí ze stanice Zbý
šov (areál muzea, bývalý důl 
Jindřich II.) každou celou hodi
nu od 10 do 18 hodin. (V přípa
dě zájmu cestujících lze zavést 
další vlaky.) V této době (10 až 
18 hod.) je také otevřena expo
zice ostatních vozidel a  foto
grafií a  stánek s  občerstvením. 
Parní vlaky jsou vedeny loko
motivou BS 80 (ČKD 1951).

Občané města Zbýšov a obcí 
Zastávka a  Babice mohou 

jezdit na  volné jízdenky. Ty si 
mohou zdarma vyzvednout 
na  svých obecních úřadech, 
kam budou dodány nejpozději 

v průběhu dubna 2011. Více in
formací najdete na www.mpz.cz 
a www.reuz.cz.

Ceník jízdného při jízdách parních vlaků: Ceník jízdného při jízdách motorových vlaků:
dospělí: 70 Kč dospělí: 40 Kč
děti 615 let: 35 Kč děti 6–15 let: 20 Kč
děti do 6 let: zdarma děti do 6 let: zdarma
rodina (2 dospělí a 2 děti 6–15 let): 150 Kč rodina (2 dospělí a 2 děti 6–15 let): 75 Kč

TERMÍNY JÍZD NA REGIONÁLNÍ ÚZKOROZCHODNÉ ŽELEZNICI 
ZASTÁVKA – BABICE U ROSIC – ZBÝŠOV V ROCE 2011

S parní lokomotivou: 14. 5., 18. 6., 9. a 23. 7., 6. a 20. 8., 24. 9.
S motorovou lokomotivou: 2., 16., 30. 7. a 13., 27. 8.

Vstupné do muzea je dobrovolné. Jízdenka na vlak je vždy celodenní (na libovolný počet jízd) a nepřenosná.  
Platí pouze v den označený datovým razítkem. Liší se jízdenky na parní a motorové vlaky.  
Za fotografování, filmování apod. se žádný poplatek nevybírá.

Ceník jízdného na Regionální úzkorozchodné železnici Zastávka – Babice u Rosic – Zbýšov:
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Příspěvky do  Zastávecké
ho zpravodaje zasílejte prosím 
pouze v  elektronické podo-
bě (bez jakéhokoli formátování 
stylů) buď redakční radě zpra
vodaje na  emailovou adresu: 
vpecenkova@seznam.cz nebo 

na email obce ou@zastavka.cz. 
Typy textových souborů: doc(x), 
txt, rtf, odt. Nevkládejte prosím 
fotografie do  textových soubo
rů!!! Fotografie zasílejte zvlášť – 
typy souborů: jpg, tiff, raw.

redakce ZZ

INZERCE A TERMÍNY V ZASTÁVECKÉM ZPRAVODAJI 
PRO ROK 2011

Formát Cena pro podnikatele Cena pro ostatní
černobílá strana barevná strana černobílá strana barevná strana

A5 1300 Kč 2500 Kč 200 Kč 1100 Kč
½ A5 750 Kč nedělá se 100 Kč nedělá se
¼ A5 500 Kč nedělá se 50 Kč nedělá se

měsíc vydání ...... termín uzávěrky

březen .................... neděle 27. února

červen ................... neděle 29. května

září ............................... neděle 4. září

prosinec ............neděle 27. listopadu

Místní Agenda 21 prostřed
nictvím zkvalitňování správy 
věcí veřejných, strategického 
plánování a  řízení a aktivního 
zapojování veřejnosti do živo
ta města pomáhá zvyšovat kva
litu života obyvatel měst, obcí 
a regionů.

Je to proces, který není dán 
zákonem ani vládním naříze
ním, a  závisí na  vůli místních 
úřadů a pomoci dalších klíčo
vých partnerů  – neziskových 
organizací, škol, podnikate
lů, sdružení a veřejnosti samé. 

Přesto vychází z oficiálních zá
vazků, ke kterým se Česká re
publika připojila na  tzv. Sum
mitu Země v  Riu de  Janeiro 
v roce 1992 společně s dalšími 
desítkami zemí světa.

Popis projektu:
Vzhledem k tomu, že je mi

kroregion z  hlediska zavádění 
procesu MA21 na  pomyslné 
startovací čáře, jsou stěžejními 
cíli předkládaného projektu:
• zvýšení vzájemné infor

movanosti a  komunikace 

subjektů i veřejnosti na úze
mí celého mikroregionu, 
včetně zajištění možnosti za
pojování veřejnosti do  roz
hodování o chystaných zdej
ších záměrech,

• rozvinutí mechanizmů a ná
strojů společného plánová
ní rozvoje za účasti subjektů 
a občanů mikroregionu

• osvěta, vzdělávání a  infor
movanost – zejména ve vaz
bě na  osvětové kampaně 
a neformální vzdělávání.

TISKOVÉ ZPRÁVY MIKROREGIONU 
KAHAN
Tisková zpráva č. 1: Mikroregion Kahan realizuje projekt „Zavádění 
Místní Agenda 21“ (MA21) z Revolvingového fondu Ministerstva 
životního prostředí ČR
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Tisková zpráva č. 2: Mikroregion Kahan realizuje v letošním roce dva 
projekty:

1. Přeshraniční spolupráce – Mikroprojekt „Spolupráce 
komunit na obou stranách hranice k dalšímu rozvoji regionů 
a česko-slovenskému přátelství“ r. č. CZ/FMP.02/0084.

2. Zavádění MA 21 v MR Kahan – Revolvingový fond MŽP ČR

Týdení workshop pro žáky 
ZŠ (7 dní) – ukončená 4. třída, 
26 dětí z  ČR, místo Jasenská 
Dolina  – Belá Dulice, termín 
16.–23. 7. 2011

Náklady: doprava, strava, 
ubytování, pojištění, dozor  – 
hrazeno z prostředků projektu.

Cestovné: na  náklady spoje
né se vstupy budou mít děti cca 
10 eur.

Rodiče zajistí: vlastní pas dítě
te, podpis plné moci pro případ 
zastupování dítěte v zahraničí.

Výtvarná soutěž pro žáky 
MŠ a ZŠ nižšího stupně – účast 
všechny MŠ a ZŠ v MR Kahan

Zaměření výtvarné soutě-
že: život a  kultura slovenského 
partnera.

Pravidla soutěže: kategorie 
dětí – základní stupeň ZŠ, MŠ.

Všechny díla budou zhotove
na ve  formátu A4, z každé MŠ 
a ZŠ budou vybrána tři nejlepší 
díla, tato budou digitalizována 
a  na  webu MR Kahan zveřej
něna. Rovněž na webu proběh
ne vyhodnocení děl a  bude 

za  každou kategorii oceněno 
10 autorů děl.

Každé dílo, které postoupí 
do finále (zveřejněno na webu), 
bude na  zadní straně označe
no  – jméno autora, věk, ZŠ či 
MŠ.

Termíny:
2/2011  – budou postoupeny 

propozice pro výtvarnou sou
těž s odkazy na web MR Kahan, 
fotografie MR, pohádky, pověs
ti apod.

3/2011 – vlastní práce dětí.
4/2011 – web a vyhodnocení.

Mikroregion Kahan reali-
zuje projekt „Zavádění Místní 
Agenda 21“ (MA21) z  Revol-
vingového fondu Ministerstva 
životního prostředí ČR. Jed-
nou z dílčích aktivit bylo pro-
vedení dotazníkového šetření 
v Mikroregionu Kahan a jeho 
okolí. Cílem dotazníku je zjis-
tit, co občané mikroregionu 

Kahan postrádají v oblasti trá-
vení volného času, cyklistiky 
a vzdělávání.

Tyto tři oblasti byly vybrány 
z  toho důvodu, že mikroregi-
on jako takový nemá nástroje 
na řešení jiných, jistě palčivěj-
ších témat. Výsledky dotazní-
ku budou použity při rozho-
dování o  směřování činnosti 

a investic mikroregionu. Toto 
dotazníkové šetření bude 
ukončeno 28. 2. 2011.

Bude následovat vyhodno-
cení názorů subjektů a  široké 
veřejnosti formou facilitované 
diskuse k vybraným tématům 
v měsíci březnu 2011.
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Výtvarná soutěž pro žáky 
MŠ a ZŠ nižšího stupně „Tady 
žiju, tady bydlím“

Zaměření výtvarné soutěže:
Výtvarná soutěž bude son

dou do  vnímání dětí a  jejich 
okolí. Nejzajímavější díla bu
dou prezentovány v rámci Dne 
dětí v  červnu 2011 organizo
vaného MR Kahan v  Městysi 
Ostrovačice a odměněny drob
ným dárkem. V  dětech vzbudí 
soutěž zájem o stav svého oko
lí. Účastní se ZŠ nižšího stupně 
a MŠ v regionu.

Pravidla soutěže: kategorie 
dětí – základní stupeň ZŠ, MŠ

Všechna díla budou zhotove
na ve formátu A4, všechna díla 
budou vyhodnocena a  bude 
za  každou kategorii oceněno 
10 autorů děl. Každé dílo bude 
na  zadní straně označeno  – 
jméno autora , věk, ZŠ či MŠ.

Termíny: 2/3/4/2011.

Hledači pokladů 
Mikroregion chce využít 

toho, že děti zbožňují hledání 
pokladů a  proto v  rámci dět
ského dne připraví pro děti hru 
„Hledači pokladů“. Bude se jed
nat o  parafrázi geocachingu. 
V  okolí místa, kde se bude ko
nat Den dětí, bude rozmístě
no 10  cache („keší“  – schránek 
s  „pokladem“). Děti pak dosta
nou plánek s  nápovědou, pod
le které budou keše hledat. Byť 
je hra určena pro děti, bude mít 
jistě dopad i  na  dospělé, kteří 
pak budou motivováni zapojit 
se do oficiální sítě geocachingu 
a  chodit hledat pravé keše. Ge
ocaching je výbornou metodou, 
jak nenásilně podporovat šetrné 
způsoby turistiky – keše totiž bý
vají umístěny zpravidla na hůře 
přístupných místech, ke kterým 
se lze dostat pouze pěšky. Vyhlá
šeno a realizováno v rámci Dne 
dětí organizovaného v  Městysi 
Ostrovačice v červnu 2011.

Prázdniny bez úrazu
Osvětová a informační kam

paň začne ve školách poslední 
květnový týden, kdy v  hodi
nách občanské nauky budou 
děti zábavnou formou sezná
meny se zásadami bezpečného 
pohybu na  silnicích a  základ
ními zásadami první pomoci. 
V  rámci oslav Dne dětí bude 
pronajato mobilní dopravní 
hřiště, kdy si děti budou moci 
vyzkoušet získané informace 
v  praxi. Cílem je vybavit děti 
před letními prázdninami ne
zbytným penzem informací 
o bezpečném pohybu na silni
cích. Realizováno v rámci Dne 
dětí organizovaného v Městysi 
Ostrovačice v červnu 2011.

Dny zdraví
Ve  spolupráci s  VZP bude 

zajištěno bezplatné měření tla
ku, pulsu a  tuků. V  infostán
ku, kde bude měření probíhat, 
bude přítomen i  lékař, kte
rý pomůže interpretovat na
měřené hodnoty. Aktivita má 
za úkol upozornit na problémy 
spojené se sedavým zaměstná
ním, nekvalitní stravou a špat
nou životosprávou. Realizo
váno v  rámci hornického dne 
v září 2011.

Více informací na: www.mikroregionkahan.cz, http://ma21.cenia.cz,
                                 http://skcz.mikroregionkahan.cz
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V  teritoriu obce Zastávka 
bylo v  období od  1. 1. 2010 
do  31. 12. 2010 šetřeno 57 
trestných činů, přičemž u  15 
z  nich byl zjištěn pachatel. 
Skladba trestných činů:

• krádeže věcí z vozidel a sou
částek vozidel (6 případů)

• krádeže vloupáním 
do objektů firem a garáží 
(8 případů)

• krádeže vloupáním do ro
dinných domů, firem, novo
staveb, st. buněk a rekreač
ních chat (9 případů)

• krádeže prosté (11 případů)
• podvodné jednání (2 případy)
• odcizení motorových vozidel 

(1 případ)

• řízení vozidla pod vlivem 
návykové látky – alkohol, 
drogy (3 případy)

• ostatní trestná činnost 
(17 případů). 
 
 

Přehled spáchaných pře-
stupků v  teritoriu obce Za-
stávka  – celkem bylo spáchá-
no 465 přestupků, z čehož byl 
u 422 zjištěn pachatel. Skladba 
přestupků:
• přestupky proti majetku
• řízení vozidla pod vlivem 

návykové látky – alkohol, 
drogy

• přestupky proti občanskému 
soužití

• přestupky v dopravě 
(379 případů).

Dále bylo v  obci Zastáv
ka provedeno 25 šetření. Tato 
šetření se týkala  součinnos
ti s  ostatními složkami Poli
cie ČR, zpráv pro soudy a další 
státní organizace.

Spolupráce s  Obecním úřa
dem Zastávka je na velmi dobré 
úrovni. V roce 2011 bude opět 
zapotřebí, aby si občané obce 
uvědomovali nutnost spoluprá
ce s Obvodním oddělením Poli
cie České republiky Rosice, více 
si všímali pohybu cizích osob 
v obci a podezřelých skutečnos
tí, které by mohly vést ke  sní
žení trestné činnosti v  obci 
a ke zvýšení objasněnosti trest
ných činů a přestupků.

V  závěru své zprávy bych 
chtěl poděkovat pracovní
kům obecního úřadu za  dosa
vadní spolupráci, ve  které by
chom v  letošním roce chtěli 
pokračovat.

npor. Mgr. Igor Šoukal, 
vedoucí oddělení

pozn.: redakčně kráceno

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ 
SITUACI ZA ROK 2010
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Novinky sčítání lidu 
2011

Sčítání lidu, domů a  bytů 
v roce 2011 přinese celou řadu 
novinek, které souvisejí s  tím, 
jak se vyvíjejí informační tech
nologie, ale také se zkušenost
mi z předchozích sčítání:
• Formuláře pružně reagu

jí na  vývoj ve  společnosti 
a  s  tím související legislativ
ní opatření, nově tak přibude 
např. dotaz na  registrované 
partnerství.

• Český statistický úřad při 
sčítání lidu 2011 žádným 
způsobem nezjišťuje vyba-
venost domácností ani je-
jich příjmy a výdaje. Ve sčí
tacích formulářích tak nejsou 
žádné otázky na  vlastnictví 
ledničky, automobilu, chaty, 
televizoru ani dalších věcí. 
Z hlediska vybavení domác
nosti je pro statistiku důle
žitá pouze otázka, zda má 
rodina možnost využívat 
osobní počítač a  připojení 
k internetu. 

• Nově bude možné vyplňovat 
elektronické sčítací formulá
ře na  internetu a  odesílat je 
online nebo prostřednictvím 
datových schránek. Tento 
způsob předávání informací 
patří v současnosti mezi nej
bezpečnější vůbec. 

• Sčítacími komisaři budou asi 
v  95 % případů pracovníci 
České pošty.

• Právnickým osobám bude 
ČSÚ ve  většině případů po
sílat domovní a  bytové lis
ty prostřednictvím datových 
schránek. 

• V době ostrého sčítání v roce 
2011 bude všem k  dispozici 
bezplatné telefonní centrum 
s operátory, kteří budou při
praveni pomoci se všemi do
tazy o sčítání. 

• Na  podzim 2010 se ve  ško
lách v celé republice uskuteč
nilo tzv. Minisčítání, ve  kte
rém si mohli žáci a  studenti 
zábavnou formou vyzkoušet 
práci se statistickými daty 
a  také zjistit, jak jsou tyto 
údaje užitečné a zajímavé.

Historie sčítání lidu

Sčítání lidu patří k  nejstar
ším statistickým akcím vůbec. 
Na  našem území se soupisy 
obyvatel tvořily už ve  středo
věku, kdy sloužily panovní
kům k  vojenským a  daňovým 
účelům. Zpočátku zahrnova
ly pouze část populace. Za vů
bec nejstarší dochovaný soupis 
na českém území je považován 
soupis majetku litoměřického 
kostela z  roku 1058, který je 
součástí zakládací listiny kníže
te Spytihněva II.

Za  významný mezník pak 
lze označit rok 1753, kdy byl 
vydán patent císařovny Marie 
Terezie o  každoročním sčítání 
lidu. Novou kapitolu v  historii 
sčítání obyvatelstva v habsbur
ské monarchii zahájilo sčítání 
provedené v roce 1754. Poprvé 
se konalo současně a  jednotně 
na celém území soustátí.

Rozsah informací i  kvalita 
dat se začala významně zvyšo
vat od roku 1869, kdy se usku
tečnilo první moderní sčítání 
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Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným 
okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. 
Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden 
společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu 
(tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání částka 
v Evropské Unii obvyklá).

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ
A BYTŮ 2011
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lidu na  našem území. Jediné 
sčítání, které se v novodobé his
torii Československa nekonalo, 
bylo v roce 1940 kvůli 2. světo
vé válce.

Sčítání lidu krok 
za krokem

1) Blíží se první návštěva 
komisaře

Ještě před tím, než sčítací 
komisaři začnou roznášet sčí
tací formuláře, najde každá do
mácnost ve  své schránce letá
ček se základními informacemi 
o sčítání lidu. Spolu s tímto le
táčkem bude v každé schránce 
lísteček Informace o  kontakt
ních osobách a  místech, kde 
bude uvedeno jméno sčítacího 
komisaře, který formuláře při
nese, číslo jeho průkazu a  ter
mín, kdy do domácnosti přijde. 
Jméno komisaře a  číslo obvo
du, ve  kterém provádí sčítání, 
bude možné ověřit v každé obci 
na  úřední desce. Čas návštěvy 
budou volit komisaři nejčas
těji v pracovní den v podvečer 
nebo o  víkendu, aby zastihli 
rodinu doma. Materiály budou 
komisaři roznášet do  schrá
nek od 26. února do 6. března 
2011.

2) Jak poznám sčítacího 
komisaře?

Sčítací komisař se bude při 
roznosu formulářů prokazovat 
speciálním průkazem sčítací
ho komisaře, který bude před
kládat při návštěvě v  každé 

domácnosti společně s  občan
ským průkazem. Zároveň bude 
mít přes rameno modrou tašku 
s  velkým žlutým logem České 
pošty. 

2a) Komisaři roznáší formuláře
Sčítací komisaři navštíví 

v době od 7. do 25. března kaž
dou domácnost v ČR a předají 
jí dotazníky pro všechny osoby, 
které tam žijí (včetně návštěv 
či podnájemníků, kteří bu
dou v  době rozhodného oka
mžiku v  domácnosti třeba jen 
přechodně). 

Komisař přinese do  domác
nosti celkem tři formuláře 
s vysvětlivkami: 
• Zelený sčítací list osoby 

(každý člověk v  domácnosti 
dostane svůj vlastní)

• Žlutý bytový list (každá do
mácnost dostane jeden)

• Oranžový domovní list (ten 
dostanou pouze majitelé 
nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může pře

vzít formuláře pro všechny čle
ny domácnosti. Formuláře vám 
komisaři předají osobně proti 
podpisu.

Pokud vás zastihne komisař 
v  místě vašeho trvalého byd
liště, bude už na formuláři do
předu předtištěno vaše jméno 
a  příjmení. Pokud vám bude 
formuláře předávat na  jiné 
adrese, vyplní komisař údaje 
v hlavičce ručně do prázdného 
formuláře.

Při předání formulářů se 
vás komisař zeptá, jakým způ
sobem budete chtít vyplněné 

formuláře odevzdat, a nabídne 
vám tři základní možnosti:
1) Online vyplnění a odeslání 

na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři 

(pokud preferujete tuto ces
tu, komisař si s  vámi hned 
domluví termín schůz
ky, kdy přijde formuláře 
vyzvednout)

3) Odeslání poštovní obálkou 
do  P. O. Boxu ČSÚ (pokud 
vyberete tuto možnost, pře
dá vám komisař předtiš
těnou obálku formátu A4, 
žádné poštovné v tomto pří
padě domácnost neplatí) 

Pokud komisaře kdoko
liv požádá o  pomoc s  vypl
něním, vždy mu vyjde vstříc 
a pomůže. 

Pro cizince a  národnost
ní menšiny budou připrave
ny vysvětlivky v  osmi jazy
cích (angličtina, němčina, 
ruština, romština, vietnamšti
na, francouzština, ukrajinština 
a polština).

2b) Co když se mi navržený 
termín návštěvy nehodí 
a nebudu v tu dobu doma?

Pokud vás sčítací komisař 
nezastihne v  avizovaném ter
mínu, vhodí vám do  schránky 
Oznámení o termínu doručení 
sčítacích formulářů, kde bude 
opět uvedeno jméno komisaře, 
číslo průkazu a  termín, kdy se 
dostaví podruhé. Pokud by vám 
ani druhý termín nevyhovoval, 
můžete zavolat na  bezplatnou 
linku 800 879 702 a domluvit si 
jiný čas návštěvy. 
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Pokud vás pak ani podru
hé komisař nezastihne, najde
te ve schránce Oznámení o ná
hradním termínu doručení 
sčítacích formulářů s  informa
cí, že si můžete formuláře vy
zvednout na  tzv. sběrném mís
tě do  14.  dubna. V  praxi bude 
sběrným místem jedna z větších 
pošt ve vašem regionu. 

3) Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z  25. 

na  26.  března 2011. Půlnoc 
z  25.  na  26. března je tzv. roz
hodným okamžikem sčítání. 
Informace do  sčítacích formu
lářů se vyplňují podle skuteč
nosti platné v  tento rozhodný 
okamžik.

Příklad:
Pokud se miminko narodilo 

dvě hodiny po  půlnoci, ještě ne-
bylo v rozhodný okamžik na svě-
tě a do sčítání se nepočítá. Pokud 
se ale narodilo hodinu před půl-
nocí, v  rozhodný okamžik mezi 
námi bylo a je třeba jej do sčítá-
ní uvést.

Po rozhodném okamžiku za
číná sběr formulářů. 

4) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste 

se dohodli, jestli vyplníte formu
láře online, předáte je komisa
ři osobně a nebo zda je odešlete 
v  obálce. Ať zvolíte kteroukoliv 
cestu, je nutné odeslat či ode
vzdat formuláře do  14.  dubna 
2011.
a) Vyplnění formulářů on-line

Nejjednodušší a nejrychlejší 
způsob, jak formuláře odeslat, 

je internet. Od  rozhodné
ho okamžiku bude možné 
na  www.scitani.cz vyplňovat 
a odesílat formuláře online.

Abyste mohli vyplnit sčí
tací formuláře na  internetu, 
potřebujete papírové formu
láře, které Vám přinesl sčí
tací komisař. Na  papírových 
formulářích najdete vpra
vo dole u  čárového kódu dva 
unikátní kódy (jeden čistě čí
selný a  jeden, který kombi
nuje čísla a  písmena). Těmi 
se na  www.scitani.cz přihlásí
te, otevře se vám váš formu
lář a  můžete začít vyplňovat. 
V  závěru kliknete na  tlačítko 
odeslat. Po  odeslání obdržíte 
automatické potvrzení o  tom, 
že formuláře byly statistikům 
v pořádku doručeny. 

Z  důvodu co nejvyšší bez
pečnosti je pro online vypl
nění potřeba Adobe Acrobat 
verze 9.0 a  vyšší. Pokud máte 
na  svém počítači nižší verzi, 
bude přímo na stránkách, kde 
se formuláře vyplňují, odkaz 
na bezplatné stažení potřebné 
vyšší verze Acrobatu.

b) Osobní odevzdání 
komisaři a pomoc 
sčítacího komisaře 
s vyplněním

Pokud jste se se sčítacím ko
misařem domluvili na  osob
ním odevzdání formulářů, při
jde komisař v  domluvený čas 
formuláře vyzvednout. To je 
také okamžik, kdy vám pomů
že s  vyplněním, pokud o  tuto 
pomoc požádáte. 

Může se stát, že se cokoliv 
ve  vašem programu změni
lo a nebudete mít možnost být 
v domluvený čas doma. Pokud 
vás komisař nezastihne, najde
te ve schránce Oznámení o ter-
mínu sběru vyplněných sčíta-
cích formulářů s návrhem, kdy 
se komisař pro formuláře za
staví v  termínu novém. Opět 
bude na tomto Oznámení uve
deno číslo na bezplatnou linku 
800 978 702, kde je možné na
vržený termín druhé návštěvy 
změnit podle vašich potřeb. 

Pokud by vás komisař ne
zastihl ani podruhé, najde
te ve  schránce obálku formá
tu A4 s  předtištěnou adresou 
P. O. Boxu a s Oznámením o ná-
hradním termínu sběru vyplně-
ných sčítacích formulářů, kde 
bude popsáno, jak můžete for
muláře odeslat v obálce.

5) Když budete potřebovat 
pomoc

Telefon: 800  879  702 (bez
platná informační linka pro
jektu Sčítání lidu domů a bytů 
2011 je v provozu denně od 26. 
února do 20. dubna 2011 od 8 
do 22 hod.)

e-mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítací

ho komisaře není pouze roz
nést a sebrat formuláře, ale také 
pomoci každému, kdo nebude 
některé z  kolonek rozumět či 
nebude mít sílu sám formulá
ře vyplnit. V  takovém případě 
jsou komisaři připraveni nechat 
si údaje např. od  nemocného, 



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ    29

staršího či nevidomého člově
ka nadiktovat a formuláře za ně 
kompletně vyplní.

Základní termíny sčítání lidu
Od 7. března 2011

Sčítací komisaři začínají na
vštěvovat domácnosti a  roz
nášet formuláře. Každý občan 
dostane zelený SČÍTACÍ LIST 
OSOBY. Majitelé a  uživatelé 
bytů dostanou navíc žlutý BY
TOVÝ LIST a majitelé či správci 
domů ještě oranžový DOMOV
NÍ LIST. Roznáška formulářů 
končí 25. března 2011.
25./26. března 2011

Půlnoc z  25. na  26.  března 
je tzv. rozhodným okamžikem 
sčítání. Informace do  sčítacích 
formulářů se vyplňují podle 
skutečnosti platné v  tento roz
hodný okamžik.

Příklad: Pokud se miminko 
narodilo dvě hodiny po  půlno-
ci, tak ještě nebylo v  rozhodný 
okamžik na světě a do sčítání se 
nepočítá. Pokud se ale narodilo 

hodinu před půlnocí, tak bylo 
v rozhodný okamžik mezi námi 
a je třeba tuto radostnou novinu 
do sčítání uvést. 
26. března 2011

V  tento den je možné začít 
odevzdávat vyplněné sčítací 
formuláře. Existují tři základní 
cesty:
• Internet 
• Předání sčítacímu komisaři 
• Odeslání poštou v  obálce 

nebo odevzdání na  kteréko
liv poště.

14. dubna 2011
Do  tohoto dne mají všichni 

podle zákona odevzdat formu
láře  – ať už je budou odesílat 
přes internet, poštou v  obálce 
nebo osobně předávat sčítací
mu komisaři. 
20. dubna 2011

Končí činnost call cen
tra s  bezplatnou linkou 
800  879  702. Dále bude k  dis
pozici pro informace o  sčítá
ní lidu číslo Českého statistic
kého úřadu 274 057 777, které 

je v provozu v úředních dnech. 
Stále bude také fungovat infor
mační email info@scitani.cz.

Jak sčítání pomáhá

Pevně věříme, že do  řady 
situací, ve  kterých se výsled-
ky sčítání používají, se vůbec 
nedostanete (povodně, evaku-
ace při živelných pohromách, 
zásahy hasičů, …), ale přesto, 
člověk nikdy neví… K čemu se 
tedy výsledky používají a  jak 
se promítne vyplnění či nevy-
plnění sčítacího listu do vaše-
ho běžného života?

Hasiči  – informace ze sčí
tání lidu budou velmi důležité 
pro hasiče a  další složky inte
grovaných záchranných systé
mů. Poskytují informace, kolik 
je v kterém domě bytů, z  čeho 
jsou nosné zdi, z  jakého ma
teriálu jsou domy postaveny, 
na jaké přípojky jsou připojeny 
(např. plyn), jak je dům vysoký, 
kolik má pater. To vše potřebu
jí záchranáři znát, aby mohli li
dem v daném domě co nejrych
leji pomoci. Zároveň jsou data 
ze sčítání velmi důležitá při 
zpracování krizových a  evaku
ačních plánů.

Povodně – data ze sčítání jsou 
důležitým nástrojem k  tvor
bě protipovodňových opatření 
a  jsou také důležitá při opera
tivních zásazích a  evakuacích 
při všech přírodních živlech. 
Jenom sčítání lidu ukazuje, ko
lik v kterých oblastech žije lidí, 
jaká je jejich věková struktura 
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a zároveň jaké jsou jejich domy 
a z čeho jsou postaveny – tedy 
jak dlouho například dokážou 
řádění přírodního živlu odolat.

Dopravní obslužnost – pod
le informací, jak často a  kam 
lidé cestují za prací či do školy, 
se sestavují tzv. mapy dojížďky, 
podle kterých se plánuje do
pravní obslužnost v ČR – tedy 
kolik je kde potřeba autobusů, 
vlaků či tramvají a  jak často 
mají jezdit.

Školy a  školky  – podle dat 
ze sčítání (a  navazujících pro
jekcí obyvatel) lze snadno vy
počítat, ve  kterých lokalitách 
budou v  příštích letech školní 
či předškolní děti a  kolik jich 
bude. Získáme tak informace, 
jaká bude nutná kapacita tříd 
ve  školkách a  školách případ
ně, kde bude potřeba školky 
otevírat, a  kde rozhodně není 
dobrý nápad školku či školu 
zavřít.

Péče o seniory – data ze sčí
tání umožní naplánovat kapa
city v  domovech důchodců, 
hospicích a  dalších sociálních 
zařízeních pro seniory. Stejně 
tak podle nich může být opti
malizována nabídka sociálních 
služeb pro seniory (např. do
nášky obědů). 

Vakcíny pro očkování dětí – 
Ministerstvo zdravotnictví pod
le dat ze sčítání plánuje, kolik má 
objednat očkovacích vakcín pro 
děti v České republice. Data ze 
sčítání jsou klíčová především 
pro správné počty vakcín. Po
kud se jich objedná příliš moc, 
utrácí stát zbytečně peníze, 

pokud se jich naopak objed
ná málo, hrozí, že po  nějakou 
dobu nebudou k dispozici. 

Nabídka a poptávka na pra-
covním trhu – údaje o sčítání 
lidu přinesou podrobné infor
mace, jak je v kterých místech 
ČR kvalifikovaná pracovní síla. 
Jsou to velmi důležitá data, 
která firmy kombinují s  aktu
álními informacemi z  úřadů 
práce, když se rozhodují, kde 
otevřou svoji pobočku či zá
vod, aby v daném regionu na
šli zaměstnance s  potřebnou 
kvalifikací. 

Peníze z EU – Evropská unie 
bude členským zemím nově 
přerozdělovat unijní peníze 
a dotace pouze podle výsledků 
sčítání lidu v roce 2011. Země, 
která dodá nekvalitní, neúplné 
či chybné údaje, se může při
pravit o  desítky milionů eur 
z evropské pokladny. 

Část výnosů z  daní, která 
připadne obcím  – Minister
stvo financí využívá data ze 
sčítání (průběžně upravovaná 
o  aktuální demografickou sta
tistiku) k  přerozdělení podílu 
výnosu z daní, který připadne 
obcím. Čím více osob je v obci 
sečteno, tím větší má obec ná
rok na  peníze. V  ČR se zatím 
tyto finance přerozdělují podle 
trvalého bydliště, ale velká část 
zemí EU už výnosy z daní při
děluje obcím podle tzv. faktic
kého bydliště, tedy podle toho, 
kolik lidí žije v  dané oblas
ti skutečně, bez ohledu na  to, 
zda jsou v  této lokalitě trvale 
hlášeni. 

Naši poslanci v EU – Evrop
ská unie aktuálně zvažuje, že 
by podle výsledků sčítání lidu 
2011 ve všech zemích EU pře
počítala mandáty v Evropském 
parlamentu.

Hluk  – data ze sčítání jsou 
důležitá při posuzování hlu
kové zátěže a při tvorbě hluko
vých map, které ukazují, jaká 
část obyvatel je (a nebo v pří
padě nových projektů může 
být) zasažena nadměrným 
hlukem. Podle těchto map se 
pak připravují protihluková 
opatření a  zároveň slouží jako 
podklad pro žádosti o  dotace 
na protihluková opatření. 

Faktické bydliště  – poprvé 
v historii sčítání zjistí tzv. fak
tické bydliště, tedy místo, kde 
lidé skutečně žijí. Trvalé byd
liště je v  rámci EU české spe
cifikum s velkým problémem – 
na  adrese trvalého bydliště se 
zdržuje stále méně lidí a vůbec 
už tyto adresy neodpovídají 
tomu, kde lidé skutečně žijí. 

Faktické bydliště je velmi 
důležitou informací pro sta
rosty, kteří tak poprvé ofici
álně zjistí, kolik lidí skutečně 
v  jejich obci bydlí bez ohledu 
na  to, zda jsou tam hlášeni. 
Podle těchto dat budou moci 
plánovat kapacity škol, ško
lek, zdravotnických zařízení, 
veřejnou dopravu, občanskou 
vybavenost…

V rámci EU se bude posuzo
vat faktické bydliště a podle po
čtu fakticky bydlících lidí (ni
koliv trvale hlášených) se také 
budou rozdělovat evropské 
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dotace obcím na stavbu kana
lizací, opravu silnic apod. 

Živnostníci, podnikate-
lé a  firmy  – získají díky sčítá
ní velmi dobrý přehled, 
ve kterých 

l o k a 
litách bu
dou lidé po
třebovat jejich 
služby. Data o  tech
nickém stavu domů 
a  bytů a  jejich stáří jsou 
velmi přínosná například pro 
řemeslníky a  prodejce zboží 
potřebného pro rekonstrukce, 
když se rozhodují, kde budou 
podnikat a jaký sortiment zboží 
lidé v dané oblasti potřebují.

Národnostní menšiny – sčí
tání lidu je naprosto klíčové pro 
národnostní menšiny a  jejich 
práva. Otázka na  národnost je 
ve formulářích sčítání lidu sice 
dobrovolná, ale pokud se v ně
které z obcí přihlásí k určité ná
rodnostní menšině alespoň 10 % 
obyvatel, získávají podle záko
na č.  128/2000  Sb., O  obcích 
a  podle zákona 273/2001  Sb., 
O  právech příslušníků národ
nostních menšin právo na  ví
cejazyčné názvy a  označení 
a  obec musí zřídit výbor pro 
národnostní menšiny. Menšiny 
mají v ČR také právo na užívá
ní jazyka národnostní menšiny 
v úředním styku a před soudy, 

právo na výchovu a vzdělá
vání v jazyce národnostní men
šiny a další. Sčítání lidu a počty 
přihlášených k dané národnost
ní menšině jsou zásadním uka
zatelem při prosazování práv 
národnostních menšin v ČR.

Pár zajímavostí  – na  závěr 
nabízíme několik maličkostí, 
které ovlivňují náš každodenní 
život a  možná si ani neuvědo
mujeme, že jde o  servis, který 
vznikl díky sčítání. 
• Telefonní automaty  – Tele

com využil tato data v obcích 
ke splnění ustanovení zákona 
o  instalování veřejných tele
fonních automatů v závislos
ti na hustotě obyvatel. 

• Odpad – jedna z firem, zabý
vající se odpadovým hospo
dářstvím, využila výsledky 

ze sčítání lidu (konkrétně in
formace o  vytápění tuhými 
palivy) k  odhadu množství 
komunálního odpadu v  jed
notlivých obcích a v řadě měst 
sloužily informace o způsobu 
vytápění ke zpracování ener
getických koncepcí. 

• Parkoviště  – data o  dojížď
ce ze Středočeského kraje 
do Prahy byla použita k urče
ní míst a kapacit záchytných 
parkovišť na okrajích hlavní
ho města.

• Hlídání dětí – pouze ze sčítá
ní lze zjistit počty žen na ma
teřské dovolené za  obce či 
městské části, data se často 
využívají v  Praze (ale i  v  ji
ných regionech) jako pod
klad pro plánování služeb pro 
maminky s  malými dětmi 
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(např. hospodyně docháze
jící do  domácností, hlídání 
dětí, …).

Sčítání lidu: bezpečnost 
na všech frontách

Ochrana osobních údajů 
a  zajištění bezpečnosti všech 
sbíraných dat, je nejvyšší pri-
oritou, kterou ČSÚ při sčítá-
ní lidu má. Celé sčítání lidu 
připravujeme ve  spolupráci 
s  Úřadem pro ochranu osob-
ních údajů, jehož specialisté 
se účastnili přípravy textu zá-
kona o sčítání lidu včetně dal-
ších právních norem, které se 
sčítáním souvisejí. Úřad pro-
vede také kontrolu zpracování 
osobních údajů získaných při 
sčítání.

„Ochrana informací, které 
lidé do formulářů vyplní, je pro 
nás velmi důležitá. Bezpečnost-
ní opatření jsme začali připravo-
vat už dva roky před samotným 
sčítáním a  na  projektu pracuje 
několik bezpečnostních specia-
listů,“ uvádí předsedkyně ČSÚ 
Iva Ritschelová. 

Ochrana sběru dat

Každá z cest, jak je možné vy
plněné formuláře odevzdat, je 
zabezpečena jiným způsobem.

Osobní předání sčítacímu 
komisaři
• Sčítací komisaři budou pra

covníci České pošty, tedy 
lidé, kteří mají zkušenost 
a praxi s doručováním peněz 

i cenných zásilek i s manipu
lací s osobními údaji. 

• Sběrná místa všech formulá
řů jsou pošty, které jsou pod 
speciálním čtyřiadvacetiho
dinovým dohledem.

• K  dopravě vyplněných for
mulářů bude Česká pošta 
používat pouze zabezpeče
ná vozidla a  bude s  formu
láři nakládat jako s  cenný
mi zásilkami s  mimořádnou 
ochranou.

On-line vyplnění na internetu
• Pro online vyplnění sčíta

cích formulářů je potřeba 
Adobe Acrobat minimální 
verze 9.0, který umožňuje vy
soký stupeň zabezpečení. Při 
online odesílání je zajištěna 
maximální ochrana osobních 
údajů a předávané informace 
jsou chráněny proti zcize
ní  i  neoprávněnému zásahu 
jakékoliv třetí strany. 

Ochrana skenování 
a zpracování 
do elektronické podoby

Vyplněné papírové formulá
ře svezou speciální vozy České 
pošty do  zabezpečeného me
ziskladu a  odtud pak pojedou 
dál do zabezpečeného skenova
cího centra. 

Ochrana archivace 
a vyhodnocení 
výsledků

Jakmile budou papírové for
muláře naskenovány, dojde 

před samotným zpracováním 
k jejich anonymizaci. To v pra
xi znamená, že budou z databá
zí odstraněna všechna jména 
a  rodná čísla. Z  výsledků sčí
tání tak pouze zjistíte, že např. 
v Bruntále v Jiráskově ulici žije 
žena, které je 35  let, má dvě 
děti, každý den dojíždí do prá
ce vlakem do  Opavy, vystudo
vala vysokou školu a  narodila 
se v Ostravě, ale nikdo už nikdy 
nezjistí, jak se jmenuje, ani jaké 
má rodné číslo. 

Po oskenování budou všech
ny papírové formuláře uschová
ny ve  speciálně zabezpečených 
objektech a  budou skartovány 
specializovanou firmou, která 
má potřebné bezpečnostní cer
tifikáty od  Národního bezpeč
nostního úřadu. Zákon o sčítá
ní lidu říká, že ČSÚ je povinen 
skartovat papírové formuláře 
do  tří let od  rozhodného oka
mžiku sčítání. V  praxi počítá 
ČSÚ s tím, že papírové formu
láře skartuje nejpozději do jed
noho roku. 

„Na závěr budou naskenova-
né a  anonymizované formuláře 
v  elektronické podobě předány 
k trvalému uložení do Národní-
ho archivu,“ doplňuje Iva Rits-
chelová. „Bližší informace o za-
bezpečení jednotlivých fází 
sčítání lidu nám bezpečnostní 
specialisté nedovolí z pochopi-
telných důvodů zveřejnit.“

Ondřej Kubala,
tiskový mluvčí projektu 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
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Připravil: Aleš Dumek

Druhé úterý

Na  tomto pravidelném do
staveníčku v prosinci v A tur
naji zvítězil Roman Krupica. 
V  lednu v  B turnaji obsadil 
Ríša Brázda 4. místo, když 
prohrál pouze s pozdějším ví
tězem. V  únoru se na  „bed
nu“ dostali sourozenci Dum
kovi, když David skončil třetí 
v B turnaji a Daniela obsadila 
třetí místo v A turnaji.

Krajský přebor 
družstev mladšího 
dorostu

V  lednu naše družstvo nej
prve porazilo Vyškováky, aby 
pak po  dvou nešťastných re
mízách prohrálo s  Lokomoti
vou Brno. Jelikož jsme věděli, 
že naše opory jedou v  únoru 
na  hory, předehráli jsme ještě 

takřka bleskový zápas s  Bos
kovicemi, který skončil rov
nou dělbou bodů.

V únoru nás tak čekala pou
ze dvě družstva Kuřimi. S ose
kanou sestavou jsme si se sil
nějším kuřimským „Áčkem“ 
naděje dělat nemohli, ovšem 
na deskách to tak zdaleka ne
vypadalo. Nakonec se však pro
jevila zkušenost a kuřimští za
slouženě vyhráli. To na druhý 
zápas jsme si věřili a kuřimské 
„Béčko“ nakonec také porazili. 
Sečteno a  podtrženo: obsadili 
jsme 5. místo za Lokomotivou 
Brno, Boskovicemi,  Durasem 
Brno a Kuřimí „A“.

Krajské kolo Přeboru 
škol v šachu

Kvarteto G  TGM Zastáv
ka složené ze dvou chlapců 

a  dvou dívek nebylo k  pře
konání a  s  výsledky 3× 4 : 0; 
2× 3,5 : 0,5; 2× 3 : 1 suverén
ně ve  své kategorii zvítězilo. 
Na jednotlivých deskách uhrá
li Rudolf Zezula 6,5/7, Nataša 
Richterová 5,5/7, Roman Kru
pica 5,5/7 a Daniela Dumková 
7/7 – to byl nejlepší individuál
ní výsledek.

Ratíškovické šachy

Premiéra šachového turnaje 
v  Ratíškovicích na  Hodonín
sku se opravdu vydařila. Ze
jména Nataše Richterové, která 
projela turnajem se 76  účast
níky jako nůž máslem, niko
mu nic nedarovala a se ziskem 
7  bodů ze sedmi partií za
slouženě stanula na  stupínku 
nejvyšším.
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Jednání výroční členské 
schůze zahájil současný sta
rosta sboru Zdeněk Milan, 
který přivítal všechny pří
tomné a seznámil je s progra
mem jednání výroční členské 
schůze. Přítomní členové ha
sičského sboru byli společně 
s hosty seznámeni s početním 
stavem členské základy, která 
v  současné době čítá celkem 
51 členů, 28 dětí v  kolekti
vu mladých hasičů a  18 čle
nů v zásahové jednotce sboru 
dobrovolných hasičů obce. 

Dále byla přednesena zprá
va o činnosti hasičského sboru 
v roce 2010. Činnost sboru byla 
v tomto roce zahájena uspořá
dáním tradičního Hasičského 
plesu, který se těší velké ná
vštěvnosti. Byla představena 
řada akcí, které se uskutečnily 
v prostorách hasičské zbrojni
ce za  účelem zvýšení odbor
nosti členů jednotek sboru 
dobrovolných hasičů z  celého 
regionu. Jednalo se především 

o  cyklické odborné přípravy 
pro velitele a strojníky, odbor
né kurzy, porady představite
lů hasičských sborů a  pora
dy vedení Moravské hasičské 
jednoty,  o.s. Další činnos
tí, ke  které je propůjčována 
školicí místnost na  hasičské 
zbrojnici, je výuka autoškoly, 
kterou zde provádí autoško
la pana Doležala a  autoškola 
pana Chromka. 

Následovalo vyhodnoce
ní sou těžní činnosti, kdy byli 
všichni přítomní seznámeni 
s účastí na obvodních a okres
ních kolech soutěží v  požár
ním sportu, která se konala 
v Újezdě u Rosic. Zazněly zde 
i  informace o  neodmyslitel
né pomoci členů hasičského 
sboru při pořádání krajských 
kol a  mistrovství Moravské 
hasičské jednoty a  České ha
sičské jednoty, které se konalo 
v Přerově. 

Jednou z  největších akcí 
byly oslavy 130. výročí založe
ní místního hasičského sboru, 
které proběhly 11. a 12. červ
na 2010. Oslavy hasiči zaháji
li dnem otevřených dveří, kde 
měla široká veřejnost mož
nost si prohlédnout jak pro
story hasičské zbrojnice, tak 

HASIČI HODNOTILI ROK 2010

V sobotu dne 26. února 2011 se v zasedací místnosti 
restaurace Harmonie Zastávka sešli členové hasičského 
sboru Zastávka spolu s kolegy ze svého okolí, aby na řádné 
výroční členské schůzi zhodnotili svoji činnost v roce 
2011. Na toto jednání se také dostavil RNDr. Petr Pospíšil, 
starosta obce Zastávka, Michal Velan, člen Prezídia 
Moravské hasičské jednoty, a samozřejmě zástupci 
hasičských sborů regionu a to z Rosic, Zbýšova, Šlapanic, 
Veverských Knínic a Zakřan.



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ    35

i techniku a vybavení zásahové 
jednotky. Večer pak následo
vala slavnostní schůze ve vel
kém sále Dělnického domu, 
kde byli oceněni nejaktivnější 
a zasloužilí členové místní or
ganizace. Další den pokračo
valy oslavy v  areálu sportov
ního stadionu TJ Čechie. Tady 
místní hasiči uspořádali v do
poledních hodinách soutěž 
v  požárním sportu pro kate
gorii mladých hasičů. V odpo
ledních hodinách pak následo
valy ukázky zásahů jednotek 
požární ochrany, Policie ČR 
a  Zdravotnické záchran
né služby JmK. Výbor hasič
ského sboru poděkoval panu 
plk.  Mgr.  Martinu Oujezské
mu za pomoc při organizová
ní těchto ukázek a koordinaci 
všech složek Integrovaného 
záchranného systému. 

Neméně důležitou akcí bylo 
uspořádání letního tábora pro 
mladé hasiče, který se konal 
v  kraji Vysočina, v  lokalitě 
mnohým nám známé, na  Sy
kovci. Této akce se zúčastnilo 
celkem 28  dětí pod vedením 
šesti dospělých vedoucích. 
Zde je nutné podotknout, že 
tábor není pořádán pouze pro 
děti sdružované v  kolektivu 
mladých hasičů, ale jsou při
bírány i ostatní děti se zájmem 
o  strávení příjemného týdne 
v přírodě.

Samozřejmě, že ve  zprávě 
o  činnosti nechyběla zmín
ka o  uspořádaných akcích 
na  místní úrovni, kde se ha
siči podíleli na  pořádání 

aprílového běhu, dětského 
dne, tradičního víceboje v ne
tradičních disciplínách, lou
čení s  prázdninami a  zpívá
ní pod vánočním stromem. 
Členská základna byla také 
seznámena s ostatními aktivi
tami, jako jsou účast na  sou
těžích mimo region, pomoc 
říčanským hasičům při pořá
dání soutěže historických kol, 
uspořádání dne s hasiči v obci 
Příbram na Moravě, branného 
závodu pro děti z  celého Br
něnska a  vědomostní soutěže 
pro mladé hasiče, která se ko
nala v  prosinci v  Dělnickém 
domě v Zastávce.

Pro členy zásahových jed
notek bylo ve  spolupráci 
s  Krajským ředitelstvím Ha
sičského záchranného sboru 
Jihomoravského kraje uspo
řádáno instrukčně metodic
ké zaměstnání, které se také 
v konalo v Zastávce. 

Jednotka sboru dobrovol
ných hasičů obce disponuje 

cisternovou automobilovou 
stříkačkou CAS  25 K  T  815, 
dopravním automobilem DA 
16/L1 Iveco Daily, velitel
ským automobilem Škoda 
Felicia a  nákladním automo
bilem Tatra T 138 VN. Je zařa
zena dle požárního poplacho
vého plánu Jihomoravského 
kraje do kategorie JPO II, kdy 
je nejen místní jednotkou pro 
obec Zastávka, ale také pro 
obce Tetčice a Babice u Rosic, 
které nemají vlastní jednotku 
zřízenou. Jednotka dle svého 
zařazení pracuje v režimu stá
lé pohotovosti, kdy její členo
vé zajišťují výjezd dvou druž
stev do  5  minut od  vyhlášení 
požárního poplachu.

V roce 2010 zastávečtí hasi
či zasahovali celkem u 51 pří
padů v rámci regionu Rosicka, 
jednou zasahovali při stavě
ní hrází před přívalovou po
vodňovou vlnou v obci Roha
tec v  okrese Hodonín. Mimo 
zásahové činnosti se členové 
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Poděkování
Hasičský sbor Zastávka děkuje všem, kteří podpořili uspořádání 

tradičního Hasičského plesu, konaného 25. ledna 2011 
v sále Dělnického domu.

Poděkování patří také všem sponzorům za dary, díky kterým 
se podařilo uskutečnit bohatou tombolu na tomto plese. 

jednotky věnují samozřej
mě také opravám a  údržbě 
na  technice a  vybavení, která 
je prováděna zpravidla každý 
pátek. K  této činnosti neod
myslitelně patří také pomoc 
obci.

V  roce 2010 členové hasič
ského sboru odpracovali pro 
obec přes 1200 brigádnických 
hodin, které byly odpracová
ny především při čištění ka
nalizace, umývání místních 
komunikací, kácení suchých 
stromů a zajištění bezpečnosti 
při provádění pálení. Dále za
stávečtí hasiči zajistili odvoz 
humanitární pomoci do hlav
ního města Prahy, která byla 
uspořádána městem Rosice. 

Na  základě přednesené 
zprávy o  činnosti hasičského 
sboru a  jednotky sboru dob
rovolných hasičů obce Zastáv
ka bylo všem přítomným zřej
mé, že hasičský sbor Zastávka 
je organizací, která svoji čin
nost provádí nejen na  poli 
hasičském, ale má svůj neza
stupitelný podíl při výchově 

mládeže a při kulturním živo
tě v obci. 

V roce 2011 skončilo voleb
ní období stávajícího výboru 
organizace, a proto si členové 
hasičského sboru zvolili nové 
vedení organizace. Starostou 
sboru byl zvolen Zdeněk Mi
lan, místostarostou Martin 
Klusák, jednatelkou Bc. Rena
ta Rousková, pokladníkem Si
mona Žaloudková, referentem 
mládeže Jiří Kraus, a členy vý
boru Pavel Chmelíček, Anto
nín Milan, Miroslav Štěpán 
a Jan Papež. Předsedou reviz
ní komise byl zvolen Franti
šek Crha, členy Karel Žalud 
a Zdeněk Crha.

V  diskusi pak vystoupil 
plk.  Mgr.  Martin Oujezský, 
který za Krajské ředitelství Ji
homoravského kraje poděko
val za  dosavadní spolupráci 
a  připomenul, že místní ha
siči jsou jedněmi z  nejaktiv
nějších dobrovolných hasičů 
působících na  území kraje. 
Následně se do diskuse připo
jil RNDr.  Petr Pospíšil, který 

všechny přítomné pozdravil 
jménem Zastupitelstva obce 
Zastávka a  poděkoval za  veš
kerou činnost, kterou členo
vé hasičského sboru provádě
jí ve prospěch obce Zastávka. 
Všechny přítomné ujistil, že si 
práce hasičů všichni členové 
zastupitelstva obce Zastávka 
velice váží a přislíbil podporu 
i  v  následujícím období. Ná
sledně bylo členskou základ
nou přijato usnesení jednání 
výroční členské schůze.

Na  závěr tohoto jednání 
starosta sboru Zdeněk Mi
lan poděkoval všem aktivním 
členům za  odvedenou práci, 
starostovi obce RNDr.  Pet
ru Pospíšilovi a  všem členům 
zastupitelstva za  veškerou 
podporu v  činnosti organiza
ce a  všem přítomným popřál 
mnoho zdraví, štěstí a osobní 
spokojenosti v  následujícím 
období. 

Zdeněk Milan,
starosta hasičského sboru
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Letos se konal 29.  ledna 
2011 a návštěvníků bylo hod
ně  – sál byl ze tří čtvrtin za
plněn. Hosté si mohli dobře 
zatančit,ale také se pobavit při 
programu.Viděli mažoretky 
a  později předvedli klasické 
tance členové skupiny Migh
ty Shake. 

Vrcholem každého ple
su je vždy tombola. I  letos 

tomu tak bylo. Spoustu dár
ků do  tomboly dodali spon
zoři: Kovomat P.O.O.R. Za-
stávka, Prodejna Hudeček, 
Vinotéka na  statku, Pejsek 
a kočička, Mgr. Pečenka, Po-
traviny K+P, ZD  Zakřany, 
obec Zastávka, Eva Leitne-
rová, Hodinářství Hrdlička, 
Vinotéka Sedlák, kadeřnic-
tví Markéta, Elektro Nekuža, 
Zelenina a  ovoce Zastávka, 

ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
Jednou z významných událostí zastáveckých zahrádkářů je každoročně 
pořádaný ples.
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Svaz tělesně postižených 
v ČR, o. s., místní organizace 
v Rosicích připravuje pro své 
členy a  další občany v  prv-
ním pololetí roku 2011 tyto 
akce:

25. března – výroční členská 
schůze
březen – beseda k aktuálním 
otázkám v sociální oblasti
18. dubna – posezení 
s trampskou skupinou Olymp

1. května – návštěva Festivalu 
dechovek
22. května – pobyt v termál
ních lázních v Maďarsku
červen – poznávací zájezd

Termíny besedy a poznáva
cího zájezdu budou upřesně
ny dodatečně. Bližší informa
ce k jednotlivým akcím budou 
zveřejněny ve vývěsce MO STP, 
na letácích a v místních sdělo
vacích prostředcích.

Zveme všechny členy or
ganizace, ale také ostatní zá
jemce z řad občanů. Těšíme se 
na Vaši účast.

Božena Poláková,
jednatelka MO STP

Hadač a Zapletal Rosice, Op-
tik Zastávka, Pálenice Koší-
ček, Votavová  – kadeřnictví, 
Al.  Vít  – truhlářství, Plast 
Plot, D+S, AKB Kocáb, Avi-
to  s.r.o., Madel, ZD  Obora, 
Cobra, Cyklosport, Harmo-
nie, Voštera, Penam, Restau-
race u hřiště, Květinka, Deko, 
Flora, Axvera Food, Dělnic-
ký dům a  ostatní příznivci 
zahrádkářů.

Účastníci plesu rovněž po
zitivně ohodnotili květino
vou výzdobu sálu. Kolem pó
dia byly naaranžované růže, 
na  stolech měli všichni zlatý 
déšť a „kočičky“.

Za Zahrádkáře Zastávka: 
Stejskalová Zora

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
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Oblastní organizace SNN 
v  ČR Brno-venkov, má síd-
lo v  Zastávce, Babická  139. 
Hlavní činností je sociálně 
právní poradenství. Toto je 
zaměřeno specificky pro slu-
chově postižené. Tuto pomoc 
vyhledávají lidé, kteří se ocitli 
ve svízelné situaci, kterou ne-
dokáží sami řešit.

Pomáháme jim situaci 
zvládnout a začlenit je do spo
lečnosti. Neslyšící nebo ne
doslýchaví lidé jsou většinou 
bez informací, velmi vnímaví, 
v jednání rozrušení, někdy jed
nají i zkratově. Při komunikaci 
je potřeba velká trpělivost. Po
dáváme vyčerpávající informa
ce, v nutném případě i použije
me znakovou řeč. Klient musí 
mít pocit bezpečí a při jednání 
klidovou atmosféru. Vedoucí 
poradny sepisuje na  požádání 
různé žádosti a odvolání proti 
rozhodnutí. Učí klienty správ
ně používat sluchadlo a ostatní 
kompenzační pomůcky  – jak 

o  ně pečovat a  udržovat je, 
aby jim dobře sloužily. Pro
vádí terénní práce. V  domá
cím prostředí bylo obslouženo 
v  letošním roce již 12 klientů 
(Rosicko, Židlochovicko, Bílo
vice n/Svit.).

Intervence  – práce s  klien
tem  – nad 30  minut: bylo ob
slouženo 162 klientů.

Telefonické dotazy a pomoc 
celkem: 336 osob.

Provádíme i přednášky a be
sedy v sociální oblasti na růz
ných akcích. Celkem se námi 
pořádaných akcí zúčastnilo 
184 účastníků.

Někdy si přijdou lidé jen 
tak popovídat, když jsou sami 
a je jim doma smutno. Vedou
cí poradny jim vyjde maximál
ně vstříc. Poradnu vyhledáva
jí i ostatní zdravotně postižení 
(kardiaci, diabetici, astmatici, 
zrakově postižení, tělesně po
stižení i  onkologicky nemoc
ní). Zajímají je hlavně novinky 
v sociální oblasti. Všem indivi
duálně poskytneme informace. 

Vedoucí poradny je zapoje
na v  celoživotním vzdělávání, 
které je nutné pro výkon této 
práce.

Informace poskytujeme 
všem klientům v  naší porad
ně každé 2. a 4. úterý v měsíci 
od 8.00 do 12.00 hodin. Každo
ročně Svaz neslyšících a nedo
slýchavých v ČR, Brno venkov 
pořádá členskou schůzi pro 
zdravotně postižené v  květ
nu, ve velkém sále Dělnického 
domu v  Zastávce. Z  registro
vaných 158  členů se zúčastni
lo 128  osob. Byla pozvána ře
ditelka z  ústředí SNN v  ČR, 
paní Dr.  Maršounová, která 
se však omluvila pro nemoc. 
Byl pozván i starosta obce pan 
RNDr. P. Pospíšil, který se však 
také omluvil pro pracovní vy
tížení. Chtěli jsme mu podě
kovat za krásný přístup k nám, 
zdravotně postiženým. Snad 
nám to vyjde příště.

Za SNN v ČR Brno-venkov, 
Alena Procházková

Poděkování
SNN v  ČR Brnovenkov se 

sídlem v  Zastávce touto ces
tou vyjadřuje poděkování ce
lému obecnímu zastupitelstvu, 
v čele se starostou RNDr. Po
spíšilem, za  všestrannou po

moc a  krásný přístup k  nám, 
zdravotně postiženým ob
čanům. 

Naše vřelé poděkování pa
tří i  paní Mgr.  Jaroslavě Baš
tařové, za všestrannou pomoc 
a  péči ve  prospěch zdravotně 

postižených občanů. Ještě jed
nou děkujeme. 

Výbor Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR 
Brno-venkov se sídlem 

v Zastávce

Alena Procházková

Činnost Oblastní organizace Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR, Brno-venkov 
se sídlem v Zastávce, Babická 139

ROK          2010
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V  letošním roce pracuje 
v  DDM Zastávka pět stálých 
a 23 externích pracovníků, kteří 
se starají o chod 60 kroužků. 

Naše činnost je především 
zaměřena na  kvalitní využívá
ní volnočasových aktivit v rám
ci celého Mikroregionu Kahan. 
Úzce spolupracujeme se zá
kladními školami v  Zastávce, 
v  Příbrami na  Moravě, ve  Vy
sokých Popovicích, v  Zakřa
nech, ve Zbraslavi, ve Zbýšově, 
dále s Gymnáziem T. G. Masa
ryka  Zastávka. V  mateřských 
školách v  Zastávce a  v  Babi
cích probíhá výukový program 
Šikulka. Celkem naše zájmo
vé útvary navštěvuje 630 dětí 
a dospělých.

V měsíci únoru jsme uspořá
dali maškarní karneval s  Hon
zou Krejčíkem, kterého se 
zůčastnilo bezmála 300 dětí 
a dospělých.

A co nás čeká?

V měsíci dubnu: Tradiční Aprí
lový běh, Velikonoční výstava 
Velikonoční prázdniny, Čaro
dějný rej
V měsíci květnu: Taneční sou
těž Sunny Dance, oslavy Dne 
dětí
V měsíci červnu: Pohádkový 
les, Bramboriáda

Na  léto máme připravenou 
tuto nabídku táborů:
Příměstský tábor – FLORBAL 
11.–15. 7. 2011
Cena: 500 Kč
V ceně materiál, jízdné, vstup
né a pedagogický dozor.

Čeká vás: soutěže, hry, florbal, 
návštěva koupaliště.

Letní tábor – SLOVENSKO 
16.–23. 7. 2011, Belá-Dulice
Tábor Mikroregionu Kahan 
pro děti 4. tříd ZŠ.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ZASTÁVKA
ŠK

OL
ST

VÍ
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K  plnění povinné školní 
docházky mohlo být přija
to i dítě, které dosáhne šesté
ho roku věku v  době od  září 
do  konce června příslušného 
školního roku (tj. od 1. 9. 2011 
do 30. 6. 2012), jeli přiměře
ně tělesně i  duševně vyspělé 
a požádáli o to jeho zákonný 
zástupce. Podmínkou přije
tí dítěte narozeného v  obdo
bí od  září do  konce prosince 

je také doporučující vyjádře
ní školského pedagogického 
zařízení, podmínkou přije
tí dítěte narozeného od  ledna 
do konce června doporučující 
vyjádření školského pedago
gického zařízení a odborného 
lékaře.

Přiměřenou duševní vyspě
lost a  celkovou tělesnou zra
lost posoudili zapisující učite
lé na základě údajů získaných 

od rodičů (zákonných zástup
ců) a vlastního pozorování dí
těte během zápisu. V  novém 
školním roce plánujeme ote
vření dvou prvních tříd.

Do  školy přišlo v  těch
to dnech v  doprovodu svých 
rodičů celkem 45  dětí. Větši
na z nich školu už znala, pro
tože ji navštívila během dnů 
pořádaných pro předškoláky 
jednotlivými školkami. Ten
tokrát to bylo trochu jiné, vel
ké očekávání. Trochu se pro
jevila i  nejistota. Vždyť zápis 
do první třídy je pro děti a je
jich rodiče velká událost.

Samotný zápis začal pro bu
doucí prvňáčky v učebně 2. A. 
Zde si děti mohly vyzkoušet 
zajímavou práci s „kouzelnou“ 
interaktivní tabulí, kde pomo
cí dotykového pera přiřazova
ly barevné obrázky na správné 

Příměstský tábor – 
PO STOPÁCH PERMONÍKŮ 
25.–29. 7. 2011
Cena a program budou upřes
něny v dubnu 2011.

Tábor – CESTA KOLEM 
SVĚTA 7.–12. 8. 2011
Cena: 1750 Kč
V ceně celodenní výlety, vstup
né, jízdné, strava 5× denně, pit
ný režim, ubytování, materiál, 
zdravotní a pedagogický dozor, 
Výlet do celého světa, návštěva 
koupaliště, hry soutěže, noční 
hra, diskotéka, opékání špe
káčků, táborák, zpěv a mnoho 
dalšího…

Volejbalový tábor – 
14.–20. 8. 2011
Cena: 1 850 Kč
V ceně strava 5× denně, pitný 
režim, ubytování, materiál, 
zdravotní a pedagogický dozor.
Čeká vás: koupání, hry, soutě
že, volejbal atd.

Příměstský tábor – Expedice 
ANAPURNA 22.–26. 8. 2011
Cena: 780 Kč
V ceně 1× ubytování, snídaně, 
oběd, večeře, jízdné, vstupné 
a pedagogický dozor.
Čeká vás: soutěže, hry, práce 
s lanem, práce s buzolou, vá
zání uzlů, celodenní bojovka 

v lese, noční hra, opékání 
špekáčků, návštěva lanové
ho centra Proud BrnoLesná, 
celodenní putování na kole 
(mimo silnice), koupání, jízda 
zručnosti, jízda na motokáře 
a minibike.
POZOR – pouze pro děti 
od 10 let (podmínka lanového 
centra).

Přihlášky a  platby na  všech
ny tábory do  27.  května 2011 
v kanceláři DDM.

Za DDM Zastávka,
Karel Kočí,

pedagog volného času

Základní škola – 
zápis žáků do 1. tříd

Na naší škole proběhl ve dnech 1. a 2. února 2011 zápis 
žáků do první třídy školního roku 2011/12. K zápisu 
se dostavily děti, které dosáhnou šestého roku věku 
do 31. 8. 2011.
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místo. Určitě se jim líbil i při
pravený obchod. Tady si mohly 
nenásilnou formou nakupová
ní vyzkoušet svoje matematic
ké dovednosti. Nezapomněly 
paní učitelce zazpívat připra
venou písničku nebo říct bás
ničku. Po splnění všech úkolů 
čekalo na děti malé překvape
ní v  podobě dárečků od  bu
doucích spolužáků.

Nezbývá než popřát všem 
budoucím prvňáčkům pěk
ně prožité zbylé dny ve  škol
ce, krásné prázdniny plné slu
níčka a  po  nich  velkou chuť 
do  1.  třídy. Téměř všechny 
děti se do školy těšily, tak ať se 
jim u nás líbí!

Škola připravila pro zájemce 
EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ 
SKUPINY pro žáky a  jejich ro
diče. Skupiny probíhají ve dvou 
termínech  – v  úterý od  14.30 
do 15.30 hod. a ve středu od 15.00 
do 16.00 hod. v budově základní 

školy. Pod vedením paní učitel
ky se seznámíte s  prostředím 
naší školy. Skupiny jsou určeny 
pro budoucí prvňáčky a  jejich 
rodiče. Rozvíjí v  nich schop
nosti a dovednosti důležité pro 
zvládnutí vstupu do  základní 
školy. Obsahově velmi pestré 
lekce jsou zaměřené na smyslo
vé vnímání, početní  představy, 
rozvoj řeči, soustředěnost při 
práci, uvolňování ruky, správné 
držení tužky apod.

Pokud rodiče (zákonní zá
stupci) žádají o  odklad po
vinné školní docházky, musí 
žádost doložit doporučením 
odborného lékaře nebo škol
ského poradenského zařízení. 
O povolení odkladu rozhoduje 
ředitel školy. Žádost s přílohou 
musí rodič doručit do  školy 
do 31. 5. 2011.

Mgr. Radka Bochníčková,
zástupkyně ředitele

základní školy

STATISTICKÉ ÚDAJE 
O ZÁPISU:
Celkem žáků u zápisu ...... 45
Z toho chlapců .................. 23

Celkem zapsaných žáků ... 31
Z toho zapsaných žáků 
po jednoletém odkladu ...... 8

Počty dětí zapsaných 
z jednotlivých mateřských 
škol
U Školy ............................... 13
Havířská ............................. 10
Babice ................................... 6
jiné ........................................ 2

Žádosti o odklad ............... 14
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