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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři Zastáveckého zpravodaje,
třetí číslo Zpravodaje představuje sice ještě
ohlédnutí za létem, ale zároveň už nabízí, co
Zastávku a její občany čeká v měsících podzimních. Vedle četných pozvánek na nejrůznější kulturní a společenské akce (výstavy,
besedy, zájezdy, divadelní představení a koncerty) máte možnost nahlédnout do výroční
zprávy zastávecké základní školy, ocenit úspěchy žákovských družstev fotbalu a šachistů,
nebo si připomenout atmosféru 4. ročníku
Tradičního víceboje v netradičních disciplínách. V rubrice Na aktuální téma nelze přehlédnout aktivitu členů VSRO, tentokrát směřující k tzv. „osmičkovým rokům“ spojeným
s historií obce Zastávka.
Příjemně strávený podzim, třeba i se stránkami Zastáveckého zpravodaje
přeje redakce ZZ
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OBEC INFORMUJE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou
zářijové číslo Zastáveckého
zpravodaje, což je v podstatě
jediné letní číslo našeho periodika. Je-li však léto spojeno
s prázdninami a dovolenou,
tak většina z nás má bohužel
již tyto chvíle pravděpodobně
za sebou. Věřím, že jste zažili
krásné letní okamžiky se svými blízkými na příjemných
místech a že jste načerpali
dostatek sil ke zvládnutí každoročního hektického závěru
roku.

Dnešní slovo starosty si dovolím věnovat problematice
daně z nemovitostí. Vzhledem
k tomu, že jsem se tomuto
tématu věnoval obšírněji nedávno, tak se pokusím krátce
zrekapitulovat fakta. Parlament
České republiky umožnil obcím
rozhodovat o výši daně z nemovitostí tak, že ji v jednotlivých
obcích umožnil zvýšit až na pětinásobek stávající výše. Zastupitelstvo obce si při stanovení
výše daně z nemovitostí uvědomovalo, že vzhledem k reformě
veřejných financí a rostoucím
nákladům domácností nelze
přistoupit k razantnímu navýšení této daně. Rozhodlo proto
o tom, že v roce 2009 vzroste
daň z nemovitostí na dvojná4 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

sobek. Výše daně z nemovitostí
tak i v roce 2009 zůstane u drtivé části obyvatel v řádu stokorun a nedosáhne tak vesměs ani
výše, kterou platíme za provoz
kabelové televize či za odpady.

Uvědomuji si, že přes všechny tyto skutečnosti nepatří tato
zpráva k těm, které bychom
uvítali s radostí. Nikomu z nás
se nelíbí platit daně a poplatky.
Přesto muselo zastupitelstvo při
stanovení výše daně z nemovitostí zvažovat prospěch obce
a jejich občanů. Muselo však
myslet nejen na současné občany, ale i na ty budoucí, na naše
děti. Chceme-li, aby Zastávka
žila bohatým sportovním, kulturním a spolkovým životem,
tak na to musíme mít kromě
lidského potenciálu i finanční prostředky. Chceme-li, aby
se v Zastávce realizovaly další
aktivity sloužící nám i našim
dětem, musíme na to mít finanční prostředky. Chceme-li
podporovat trvale udržitelný
rozvoj společnosti v oblasti
životního prostředí, musíme
na to mít finanční prostředky.
Chceme-li… Každý z nás by
doplnil za toto slovní spojení
spoustu dalších aktivit, které by
chtěl v obci zlepšit. Věřím proto, že minimální možné zvýšení
daně z nemovitosti, ke kterému

zastupitelstvo obce přikročilo,
přijmete s pochopením.

Vážení spoluobčané, protože
je toto číslo nejen prvním, ale
i posledním letním číslem, tak
mi dovolte, abych nám všem
popřál hodně zdraví, štěstí a pohody a ať nás čeká ještě krásné
léto, i když jen babí :-)
Petr Pospíšil,
starosta obce

Ilustrační foto J. Macháček

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 28. 5. 2008
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Zastupitelstvo obce neschvaluje

1. rozpočtové opatření č. 5/2008 (viz příloha)
2. bezplatný pronájem velkého sálu Dělnického
domu pro pořádání Dne horníků
3. storno pohledávky ve výši 1 842 Kč za nájemné převedené firmou Univers s. r. o. z období
před rokem 2005
4. záměr prodeje pozemků 31/2, 31/3, 31/4,
123/4, 123/5
5. rozšíření komunikace před domem č. p. 41
o cca 2 m na úkor travnaté plochy, komunikaci ale nebude obec dále upravovat
6. uzavření Smlouvy o realizaci stavby na pozemku p. č. 1043 v k. ú. a obci Zastávka
7. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o vkladu majetku, kterým vkládá Obec Zastávka
do hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací
Ivančice kanalizaci v hodnotě 32 087 906 Kč
8. prodej pozemků p. č. 211/2 a p. č. 211/3 v k. ú.
a obci Zastávka Jihomoravskému kraji (v areálu bývalé LDN) za cenu 10 600 Kč a úhradu
nákladů spojených s prodejem nemovitosti
9. koupi pozemků p. č. 209/24 – 209/34 v k. ú.
a obci Zastávka od Jihomoravského kraje
(prostor před garážemi proti domu č. p. 441
na ul. Červený vrch) za cenu 89 800 Kč
a úhradu nákladů spojených s prodejem
nemovitosti
10. záměr pronájmu části pozemku p. č. 199/1
v k. ú. a obci Zastávka o výměře 48 m2,
za účelem vybudování předzahrádky
11. záměr prodeje pozemku p. č. 163/2 v k. ú.
a obci Zastávka za cenu 100 Kč/m2
12. smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s EON Distribuce, a.s. – věcné břemeno na pozemku p. č. PK 198/1 na ul.
Havířské.

1. návrh změny Územního plánu sídelního
útvaru Zastávka, a to provedení změny využití pozemku p. č. 1134/2 z ostatní plochy
na plochu pro bydlení
2. záměr prodeje části pozemku p. č. 174/1
v k. ú. a obci Zastávka
3. záměr prodeje pozemku p. č. 550/1 v k. ú.
a obci Zastávka.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. zvýšení kapacity v MŠ Havířská, MŠ U Školy
a MŠ v Babicích
2. Závěrečný účet Mikroregionu Kahan dso
za rok 2007
3. odpověď starosty – nesouhlas se snížením nájemného a zdůvodnění špatného stavu bytu
4. informaci Policie ČR o dodržování limitů
rychlosti v obci za měsíc duben 2008
5. Usnesení vlády ČR ze dne 14. 5. 2008 č. 543
o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008
a v letech následujících.
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 25. 6. 2008
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. založení obchodní společnosti Mikroregionu
Kahan dso – KTS ekologie s. r. o.
2. rozpočtové opatření č. 6/2008 (viz příloha)
3. závěrečný účet obce Zastávka za rok 2007
(viz příloha) a vyjadřuje souhlas s celkovým
hospodařením obce Zastávka v roce 2007 bez
výhrad
4. veřejnou vyhlášku č. 1/2008 o stanovení koeficientu při výpočtu sazby daně z nemovitosti
(koeficient 2)
5. účast Obce Zastávka v dražbě stanovené
dražební vyhláškou č. DD 007/2008, jejímž
předmětem je prodej souboru nemovitých
věcí úpadce Š+H, spol. s r. o., IČ 253 09 170,
zapsaných na LV č. 521 a to: pozemek parc.
č. 736, o výměře 1190 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, pozemek parc. č. 737, o výměře
1178 m2, zahrada (ochrana zem. půd. fond),
část obce, č. budovy Zastávka, č. p. 105, občanská vybavenost, na parcele 736
6. aby obec na dražbě stanovené dražební vyhláškou č. DD 007/2008, jejímž předmětem
je prodej souboru nemovitých věcí úpadce
Š+H, spol. s r. o., IČ 253 09 170, zapsaných
na LV č. 521 a to: pozemek parc. č. 736, o výměře 1190 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek parc. č. 737, o výměře 1178 m2, zahrada (ochrana zem. půd. fond), část obce,
č. budovy Zastávka, č. p. 105, občanská vybavenost, na parcele 736, zastupoval starosta
obce Petr Pospíšil
7. aby obec na dražbě stanovené dražební vyhláškou č. DD 007/2008, jejímž předmětem
je prodej souboru nemovitých věcí úpadce
Š+H, spol. s r. o., IČ 253 09 170, zapsaných
na LV č. 521 a to: pozemek parc. č. 736, o výměře 1190 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
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8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

pozemek parc. č. 737, o výměře 1178 m2, zahrada (ochrana zem. půd. fond), část obce,
č. budovy Zastávka, č. p. 105, občanská vybavenost, na parcele 736, učinila maximální
možné podání ve výši 7 000 000 Kč
podání žaloby na tyto nájemníky:
a. Pinčiar David, Stará osada 10
b. Švábenská Eva, Martinská osada 574
c. Korec Ivan, Stará osada 11
prodloužení nájemní smlouvy pro paní
Michaelu Šandorovou, Stará osada 9
do 31. 12. 2008
přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje
spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů obce – zabezpečení akceschopnosti JSDH obce kategorie JPOII
termíny jednání zastupitelstva obce na druhé pololetí roku 2008 – 27. 8., 24. 9., 29. 10.,
26. 11., 17. 12.
bezplatný pronájem velkého sálu Dělnického
dne 6. 9. 2008 společnosti VCC Třebíč
příspěvek na činnosti společnosti VCC Třebíč
ve výši 5 000 Kč – je součástí rozpočtového
opatření
záměr prodeje p. č. 141/6 v k. ú. a obci
Zastávka o výměře 2 m2
záměr pronájmu pozemku p. č. 82/1 v k. ú.
a obci Zastávka paní Anně Šmídové jako
zahrady
záměr prodeje p. č. 721/4 v k. ú. a obci
Zastávka o výměře 104 m2 panu Ing. Radimu
Pragerovi, jako zahrady
záměr prodeje parcely č. 982/8 o výměře
19 m2
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu „Zastávka
Brusy“, kabel NN, paní Mynářová.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Zastupitelstvo obce ukládá

1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. informace o současné situaci ve vybírání poplatků za psy a za komunální odpad.

1. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a předsedu finančního výboru vypracováním
a schválením rozpočtového opatření č. 7/2008
a jeho následné předložení zastupitelstvu.

Podzimní country zastavení
Hasičský sbor Zastávka Vás srdečně zve
na „Podzimní country zastavení“, které
se uskuteční v pátek 12. září 2008 v sále
Dělnického domu Zastávka.
Začátek v 19.00 hod.
Cena vstupenky: 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě.
Vstupenky lze zakoupit na Obecním úřadě Zastávka
nebo v restauraci Dělnický dům.

Obec Zastávka zve příznivce turistiky na výšlap

Babí léto na Pálavě

sobota
20. 9. 2008

PROGRAM ZÁJEZDU:

Ráno prohlídka muzea v Dolních Věstonicích, poté možnost následujících variant.
Varianta A: pro zdatné pěší tůra z Dolních Věstonic, přes hrad Děvičky, vrch Děvín, Sirotčí hrádek,
Stolovou horu, jeskyni Turold do Mikulova
Varianta B: pro méně zdatné přejezd autobusem pod Sirotčí hrádek, procházka a dále přejezd do Mikulova.
Nenáročná naučná stezka historií města a možnost vycházky do jeskyně na Turoldu nebo na Kozí hrádek
či Svatý Kopeček. Navečer posezení u vína v některém z tamních sklípků.
Cena: dospělí – 100 Kč, děti, studenti, ZTP – 50 Kč
Minimální počet účastníků 25. Odjezd autobusem z nádraží ČD v 7.00 hodin.
R e z e r v a c e : o b e c n í ú ř a d Z a s t á v k a , p. D e n y g r – m o b i l : 7 2 5 7 0 9 9 3 5 .
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NA AKTUÁLNÍ TÉMA

VLASTIVĚDNÝ SPOLEK
		ROSICKO
‑ OSLAVANSKA

Vlastivědný spolek připravuje výstavu, která
bude tematicky zaměřena na významná
osmičková výročí, která se pojí s historií
České republiky. Hlavní část expozice však
chceme sestavit z dokumentů, které ilustrují
situaci v naší obci Zastávka.
Obracíme se proto na Vás, vážení čtenáři,
s žádostí, zda byste nám mohli poskytnout
fotografie, Vaše osobní svědectví
a vzpomínky na osudové okamžiky naší
novodobé historie.
Výstava bude primárně
zaměřena na tato
výročí:
• Rok 1918 – vznik Československa (oslavy samostatnosti
v Zastávce, české a německé
školství, ustavující první české zastupitelstvo)
• Rok 1938 – Mnichovská dohoda (mobilizace, perzekuce
Židů, Zastávečtí nuceně nasazení v Říši, Heydrichiáda,
8 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

zastávečtí ve službách západních spojenců)
• Rok 1948 – nástup totality
(milice, živnostníci, spolkové
a kulturní organizace v obci,
měnová reforma)
• Rok 1968 – Sovětská okupace a normalizace
Co jste dělali v osudových
okamžicích naší moderní historie?

Jak Vás osobně nebo Vaše
blízké zasáhly události, k nimž
došlo v osmičkové roky?
Máte dobové fotografie, které by ilustrovaly život v obci?
Hledáme: fotografie, dobový
tisk, letáky, plakáty z akcí konaných v Zastávce, informace
o zastáveckých živnostnících
(Hermann Stadt, fy. Martínek,
cukrárna u křižovatky), stavitelské firmy (Valeš, Richard
Martin atd.).
Naším cílem je pokusit se
zmapovat nebo alespoň nastínit atmosféru v obci Zastávka.
Budeme rádi, pokud nám poskytnete jakoukoliv informaci
či osobní vzpomínku.
Psát můžete na e-mail:
horky@rosicko-oslavansko.cz,
nebo tel. 608 441 229 (pošlete
SMS, zavoláme Vám zpátky).
Děkujeme,
Martin Horký

Obecní knihovna v Zastávce
a Obec Zastávka Vás zvou na

SETKÁNÍ S ASTROLOGEM
MILANEM GELNAREM
Zastávka, Dělnický dům – malý sál
Čtvrtek 2. října 2008 v 17 hodin
Vstupné: dobrovolné

Astrolog Milan Gelnar
Milan Gelnar se narodil 31. 8. 1956
v 10.58 hod. v Bílovci.
O záležitosti týkajících se duchovních praktik,
se aktivně zajímal už od svých dětských let.
K aktivním praktikám jej přivedla PhDr. Patricie
Terwinová nyní Anzari , u které více než 10 let
pravidelně absolvoval na zámečku Liblicích
pobytové dynamické meditace.
Astrologií a astrologickými záležitostmi se zabývá
více než 20 let. Do roku 2004 však astrologii bere
jen jako svou velkou lásku a koníčka. Jeho astrologické vzdělání a dovednosti ovlivnili jeho
učitelé, především staří klasičtí astrologové Vladimír Sládeček, jenž byl více než 15 let jeho
sousedem, přítel astrolog Vladimír Kuchař a současní mladí astrologové Jitka Jurdinová.,
Antonín Baudyš Jr., Alice de Silva Lago a další.
V roce 2004 se vydává na dráhu profesionálního astrologa. V tomtéž roce začíná provozovat
webové stránky www.astrosfera.cz, které sdružuje špičkové představitele alternativních
duchovních disciplín a nabízí poradenské a sebepoznávací služby. K rozhodnutí vydat se
na cestu profesionálního astrologa jej přivedlo poznání, které se dostavilo při praktikování
šamanismu pod vedením MUDr. Pavly Kubáškové, a absolvování holotropního dýchání
u MUDr. Milana Hrabánka.
Své služby poskytuje prostřednictvím dobrovolného, neformálního sdružení Astrosféra.
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SPOLKOVÉ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY

TÁBOR MLADÝCH HASIČŮ
CHLÉBSKÉ 2008
K letním prázdninám patří nejen sluníčko, koupání a toulky přírodou, ale
také tábory pro děti. Zastávečtí hasiči pořádají již deset roků tábor pro své
malé nástupce a v letošním roce tomu nebylo jinak. V sobotu 2. srpna 2008
se v dopoledních hodinách sešli velcí hasiči a děti, aby společně vyrazili
na jednotýdenní tábor mladých hasičů, který byl pro letošní rok naplánován
v penzionu Bledule v obci Chlébské, která leží v krásné okolní přírodě hradu
Pernštejn. Celkem se tábora zúčastnilo 22 dětí, o které pečovalo 7 dospělých.
Od hasičky nás odvezl autobus až před penzion, kde jsme
se rozhodli jeden srpnový týden strávit ve víru her, soutěží a exkurzí po naší moravské metropoli, tedy po městě
Brně. Protože v té době celá
zeměkoule prožívala napětí
při sledování olympijských
her, které se konaly v Pekingu,
my jsme si toto téma zvolili
jako celotáborovou hru a udělali si vlastní olympijské hry.
Disciplíny a soutěže jsme
upravili tak, aby nebyly pro
děti složité a hlavně aby se
z naší olympiády stala především jedna velká zábavná
hra. Proto bylo pro soutěžení
využíváno především bazénu a přilehlého sportoviště,
kde děti soutěžily například
ve štafetě v bazénu, opičí dráze, hodu na koš a v mnoha
dalších soutěžích, které nám
počasí umožňovalo.
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Samozřejmě, že ke správnému táboru patří také výlety,
a tak i my jsme vyrazili několikrát v týdnu na vlak a autobus, abychom se podívali, jak
například vypadá práce profesionálních hasičů na Centrální požární stanici Lidická
v Brně, projeli jsme se po Brněnské přehradě na parníku
a navštívili jsme zoologickou
zahradu, kde jsme poznávali zvířátka, které se v našem
okolí normálně nevyskytují.
Počasí nám přálo po celou
dobu tábora, a proto když přišel jeho poslední den, nikomu
z nás se domů moc nechtělo. Nedalo se však nic dělat,
a tak jsme si vyhodnotili celou
olympiádu, odměnili vítěze,
jimiž byly vlastně všechny
děti, jelikož naše klání nemělo žádné poražené, a vyrazili
jsme přistaveným autobusem
směrem k domovu, kde na nás
již čekali rodiče.

Nám všem se tábor moc líbil, a proto jsme si slíbili, že
se za rok zase sejdeme před
hasičkou a vyrazíme společně
na další tábor, který jistě bude
minimálně tak dobrý jako byl
ten letošní.
Na závěr bychom chtěli poděkovat těm, bez kterých by
se tábor konat nemohl. Poděkování patří především Obci
Zastávka a Prezidiu Moravské
hasičské jednoty za finanční
příspěvky a podporu, kterou
nám každoročně poskytují.
Za hasičský sbor Zastávka
Zdeněk Milan,
starosta sboru

JARO V MÍSTNÍ ORGANIZACI
SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
V ROSICÍCH
Výbor MO STP se scházel pravidelně každý první čtvrtek v měsíci
na svých schůzích. Schází se vždy ve 14:30 v klubovně Sboru
dobrovolných hasičů v Rosicích. Mimo organizační záležitosti
připravuje také různé akce pro členy MO STP a další případné
zájemce z řad občanů Rosic, Tetčic, Zastávky a jiných obcí
z obvodu MO STP.

Jarní posezení s trampskou
skupinou Olymp se uskutečnilo v pondělí 14. dubna 2008,
poprvé v restauraci FC Slovan
Rosice. Od páté hodiny odpolední do deváté večerní mělo
cca 90 přítomných účastníků
možnost si poslechnout oblíbené trampské a lidové písně,
zazpívat, či jen zavzpomínat
a povyprávět si. Již nyní se řada
účastníků těší na další setkání
se skupinou Olymp v podzimních měsících. Za jejich velice
pěkné a bezplatné vystoupení
skupině děkujeme. Děkujeme
také za poskytnutí místnosti
pro pořádání Jarního setkání,
přípravu sálu a vzornou obsluhu personálu restaurace FC
Slovan.
Na květen byl připraven rekondiční zájezd do termálních
lázní v maďarském Mozsonmagyárováru. Dne 11. května
2008 v ranních hodinách odjel
plně obsazený autobus do tohoto oblíbeného místa. Nově
upravený venkovní bazén

mimo stávající tři další bazény, řada možností k rekreaci,
k rozhovorům a vůbec k oddychu od běžných starostí a života. Pro plavce je připraven krytý bazén. Vířivky a slunečné
počasí přispěly ke spokojenosti
všech účastníků zájezdu.
Putování za poznáním historie připravil výbor na úterý
3. června 2008. Plně obsazený
autobus svědčí o zájmu členů
MO a dalších občanů o historii našeho okolí. Tentokrát
jsme se věnovali okresu Třebíč.
Navštívili jsme státní zámky
v Jaroměřicích nad Rokytnou
a v Náměšti nad Oslavou. Další zastávkou bylo Zemědělské
muzeum v Příložanech a Památník Bible kralické. Přes
odpolední déšť byli účastníci
spokojeni. Tento zájezd byl volen jako náhradní za původně
plánovaný do Jaderné elektrárny Dukovany, vodní elektrárny
Dalešice a jízdu lodí po Dalešické přehradě. Tento zájezd
bude realizován v příštím roce.

Výbor děkuje realizačnímu
týmu za přípravu akcí uskutečněných v jarních měsících
roku 2008.
Děkujeme též městu Rosice
a obci Zastávka za poskytnutí finanční podpory, bez níž
bychom nemohli akce pro své
členy a další zájemce v takovém rozsahu realizovat.
Po prázdninové přestávce
připravujeme zájezd do termálních koupelí. Tentokrát
na Slovensko do Velkého Medéru, dříve Čalova. Zájezd se
uskuteční v neděli dne 14. září
2008. Bližší podrobnosti budou
zveřejněny v místních sdělovacích prostředcích v Rosicích,
Tetčicích a Zastávce.
S přáním hezkých
podzimních dnů nám všem
Božena Poláková,
jednatelka výboru
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SOKOL ZASTÁVKA – ŠACHISTÉ
Zastávečtí šachisté
na festivalu ve Znojmě
Od 9. do 12. května 2008 se
konal ve Znojmě již po osmnácté tradiční mezinárodní
šachový festival. Šachové turnaje probíhaly v krásném a zajímavém prostředí louckého
kláštera, kde působil Prokop
Diviš, vynálezce bleskosvodu.
10. května se konal turnaj pro
mládež, kterého se zúčastnilo
šest šachistů ze Sokola Zastávka. Hrálo se švýcarským systémem na 7 kol 2 x 15. Mezi dvaceti účastníky zvítězil Benedikt
Hofírek (6,5 bodu) před Martinem Cahou (6 bodů). Na třetím místě se umístil Michal
Kratochvíl ze Sokola Zastávka
(5 bodů), když v průběhu turnaje se dlouho držel na čele a až

Na první šachovnici Markéta Kratochvílová a Nataša Richterová

dvě prohry v posledních kolech
jej odsunuly na třetí místo.
Na čtvrtém místě skončil Eduard Kochetkov z Běloruska (4,5
bodu). Umístění dalších zastáveckých šachistů: 8. Radek Musil (4 body), 10. Roman Krupica
(3,5 bodu), 12. Daniela Dumková (3,5 bodu), 14. David Du-

Vlevo ředitel znojemského festivalu pan Ing. Lahodný. Se šerpou vítězka Nataša Richterová
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mek (3 body). Nejlepší dívkou
byla Alisa Kochetková z Běloruska (3,5 bodu) na 9. místě.
11. května 2008 proběhl
ve Znojmě turnaj „O šachovou
královničku“, kterého se mohla
zúčastnit jen děvčata. V turnaji
zvítězila Nataša Richterová (Sokol Zastávka), která tak obhájila pozici favorita, a vylepšila tak
loňské 6. místo. Během turnaje
nepoznala porážku a i v časových tísních se výborně na šachovnici orientovala. Turnaj byl
uzavřený pro 8 účastnic 2 x 15
min. na partii. Na druhém místě skončila Lydie Hemalová (se
ziskem 5 bodů), třetí byla Kristýna Šperková (4 body). Na šestém místě byla Markéta Kratochvílová ze Sokola Zastávka.
Jediná zahraniční účastnice
Alisa Kochetková z Běloruska
obsadila 4. místo.
Dušan Lacko,
TJ Sokol Zastávka

David Dumek první
ve Vyškově
Již třetí ročník šachového turnaje „Vyškovská rošáda“ uspořádal
18. května 2008 Dům dětí ve Vyškově pod záštitou Města Vyškova.
Turnaj se vyznačuje rozdělením na jednotlivé kategorie dětí podle
data narození.

V kategorii „A“ (2000 a ml.)
nastoupil za Sokol Zastávka
David Dumek. Mezi třinácti účastníky se na šachovnici
nejlépe orientoval a se ziskem
6 bodů ze sedmi kol v této kategorii šachových nadějí zvítězil.
Na druhém místě, se shodným
počtem bodů, skončila Petra

Masáková z Adamova a třetí
byl Radek Zabloudil (5 bodů)
z DDM Vyškov. Nejmladším
účastníkem byl teprve čtyřletý
Šimon Vémola MŠ Líšeň Brno
(1,5 bodu).
V kategorii „B“ (1996 a ml.)
byl Sokol Zastávka zastoupen
čtyřmi účastníky. Překvapivě

se nejlépe dařilo Daniele Dumkové, která se ziskem 4 bodů
ze sedmi kol skončila na velmi
pěkném 8. místě z 22 účastníků. Na 10. místě skončil Radek
Musil (4 body), 12. Roman
Krupica (3 body) a 14. Soňa Sýkorová (3 body). V této kategorii splnil úlohu favorita Adam
Dvořák z ŠK Lokomotiva Brno
(6,5 bodu) před Jáchymem Barešem ze Šumperka (6 bodů)
a Jakubem Vaculíkem ze Sokola
Šumperk (5,5 bodu).
V kategoriích „C“ (1993
a ml.) a „D“ (1990 a ml.) Sokol
Zastávka své zástupce neměl.
Dušan Lacko,
TJ Sokol Zastávka

OBEC ZASTÁVKA VÁS ZVE
NA CESTOVATELSKOU BESEDU S PROMÍTÁNÍM

Bosna a Hercegovina
Jediný Evropský orient – Islám,
pravoslaví, katoličtí křesťané –
přírodní šperky Evropy
Čtvrtek 16. října 2008
od 18.30 hodin v knihovně
v Zastávce
Přednáší: Daniel Denygr

Těšíme se na Vaši
návštěvu!
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TRADIČNÍ ROZLOUČENÍ S FOTBALOVOU
SEZÓNOU PŘINESLO VÍTĚZSTVÍ ZASTÁVCE
21. června 2008 se uskutečnil již 15. ročník turnaje starších žáků v kopané O pohár
starosty obce Zastávka.
V tomto ročníku se mezi sebou utkaly týmy žáků hrajících
I. třídy krajských soutěží, které
se ovšem v soutěžním ročníku
spolu neměly možnost utkat:
Jihomoravský kraj reprezentovaly Zastávka a Veverská Bítýška, kraj Vysočina FC Náměšť
nad Oslavou a kvalitní úroveň
turnaje podpořil výběr OFS

Brno-venkov. Turnaj byl sehrán
systémem každý s každým, to
znamená, že bylo sehráno šest
utkání, která určila vítěze.
Všechna utkání byla vyrovnaná a mnohokrát o vítězi
rozhodovala jediná vstřelená
branka. Během vyhlášení výsledků byly předány v zastoupení pana starosty zastupitelem
obce Mgr. Petrem Pečenkou
individuální ocenění jednotlivým hráčům, poháry všem
mužstvům a putovní pohár pro
vítěze. Velká radost z vítězství

Výsledky turnaje:
Čechie Zastávka – FC Veverská Bítýška....................... 1:0
FC Náměšť nad Oslavou – Výběr OFS......................... 0:1
FC Veverská Bítýška – FC Náměšť n. O....................... 3:0
Výběr OFS – Čechie Zastávka....................................... 0:1
Výběr OFS – FC Veverská Bítýška................................ 3:0
FC Náměšť n. O. – Čechie Zastávka............................. 1:2

Konečná tabulka:
1. Čechie Zastávka
2. Výběr OFS Brno-ven.
3. FC Veverská Bítýška
4. FC Náměšť n. O.

3
3
3
3

Nejlepší brankář:

Juran David
(FC Veverská Bítýška)

Nejlepší střelec:

2x Nekuža Marek
(Výběr OFS Brno-venkov)
2x Urbánek Lukáš
(FC Veverská Bítýška)
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3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

04:01
04:01
03:04
01:06

09
06
03
00

domácího týmu byla korunována ziskem putovního poháru,
který se po letech vrátil do Zastávky.
Turnaj byl vyvrcholením pro
žákovský tým a jeho trenéra
Ing. Zdeňka Strnada a odměnou za tvrdou práci během
soutěžního ročníku 2007/2008
a za vybojování záchrany
v krajské soutěži pro žákovská
mužstva do dalšího ročníku
mistrovských soutěží.
Daniel Denygr

TJ ČECHIE ZASTÁVKA

Konečné tabulky fotbalových družstev
v sezóně 2007/2008
MUŽSTVO „A“ – I. B třída dospělých – skupina B
Rk

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1.

Dobšice

Tým

26

20

2

4

72 : 28

62

Prav
( 23)

2.

Tuřany

26

15

4

7

54 : 40

49

( 10)

3.

Hostěradice

26

15

3

8

71 : 44

48

( 9)

4.

Líšeň B

26

13

2

11

49 : 48

41

( 2)

5.

Zastávka

26

12

4

10

50 : 45

40

( 1)

6.

Vojkovice

26

12

2

12

53 : 54

38

( -1)

7.

Únanov

26

10

5

11

54 : 66

35

( -4)

8.

Svratka Brno

26

9

7

10

32 : 36

34

( -5)

9.

Modřice

26

9

7

10

50 : 55

34

( -5)

10.

Zbýšov

26

9

6

11

42 : 37

33

( -6)

11.

Višňové

26

9

5

12

40 : 47

32

( -7)

12.

Šatov

26

8

8

10

53 : 59

32

( -7)

13.

Bohunice B

26

6

5

15

40 : 66

23

(-16)

14.

St. Lískovec

26

3

4

19

35 : 70

13

(-26)

MUŽSTVO „B“ – III. třída – skupina B
Rk

Záp

+

0

-

Skóre

Body

Prav

1.

Tým
Sokol Senorady

26

17

6

3

87:27

57

( 23)

2.

Řeznovice

26

17

5

4

67:37

56

( 10)

3.

FK Ivančice B

26

18

2

6

75:39

56

( 9)

4.

Sokol Deblín

26

14

5

7

62:40

47

( 2)

5.

Čechie Zastávka B

26

13

1

12

56:58

40

( 1)

6.

Sokol Drásov

26

11

2

13

40:57

35

( -1)

7.

Lažánky

26

9

6

11

43:38

33

( -4)

8.

ZD Kupařovice

26

10

3

13

45:53

33

( -5)

9.

Vysoké Popovice

26

9

5

12

39:44

32

( -5)

10.

Veverská Bítýška B

26

9

3

14

47:68

30

( -6)

11.

Veverské Knínice

26

8

4

14

42:63

28

( -7)

12.

Baník Zbýšov B

26

8

2

16

34:65

26

( -7)

13.

FC Čebín B

26

6

5

15

50:75

23

(-16)

14.

Sokol Chudčice

26

5

7

14

36:59

22

(-26)
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DOROST – I. třída dorostu – skupina B
Rk
1.

Tým
Únanov

Záp

+

0

-

Skóre

Body

Prav

26

16

6

4

59 : 17

54

( 15)

2.

Miroslav

26

15

5

6

70 : 29

50

( 11)

3.

Jevišovice

26

16

2

8

56 : 32

50

( 11)

4.

Hrušovany

26

14

4

8

81 : 49

46

( 7)

5.

Pohořelice

26

13

6

7

48 : 32

45

( 6)

6.

Tasovice

26

14

3

9

66 : 39

45

( 6)

7.

Přímětice

26

12

6

8

49 : 43

42

( 3)

8.

Rosice

26

12

4

10

62 : 40

40

( 1)

9.

Zastávka

26

11

5

10

53 : 44

38

( -1)

10.

Mikulov

26

10

1

15

52 : 78

31

( -8)

11.

Novosedly

26

10

1

15

40 : 48

31

( -8)

12.

Otnice

26

7

6

13

36 : 68

27

(-12)

13.

Mikulovice

26

3

4

19

25 : 85

13

(-26)

14.

Šaratice

26

2

1

23

30 : 123

7

(-32)

ŽÁCI STARŠÍ – I. třída žáků mladších – skupina B
Rk
1.

Tým
Brno C

Záp

+

0

-

Skóre

Body

Prav

22

19

0

3

117 : 8

57

( 24)
( 12)

2.

Mor.Sl. Brno

22

14

3

5

65 : 30

45

3.

Tasovice

21

13

3

5

56 : 34

42

( 9)

4.

Mor.Krumlov

21

11

4

6

47 : 26

37

( 7)

5.

St.Lískovec

22

9

1

12

40 : 48

28

( -5)

6.

Ivančice

22

8

4

10

27 : 44

28

( -5)

7.

Kohoutovice

22

8

4

10

33 : 49

28

( -5)

8.

Hustopeče

22

8

4

10

36 : 49

28

( -5)

9.

Miroslav

22

7

6

9

34 : 46

27

( -6)

10.

Zastávka

22

7

2

13

29 : 57

23

(-10)

11.

Pohořelice

22

6

1

15

35 : 81

19

(-14)

12.

Bosonohy

22

4

2

16

16 : 63

14

(-19)
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ŽÁCI MLADŠÍ – I. třída žáků mladších – skupina B
Rk

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

Prav

1.

Brno C

22

22

0

0

119 : 10

66

( 33)

2.

Kohoutovice

22

15

4

3

82 : 24

49

( 16)

3.

St.Lískovec

22

15

3

4

85 : 32

48

( 15)

4.

Mor.Krumlov

21

12

4

5

66 : 32

40

( 10)

5.

Mor.Sl. Brno

22

13

1

8

75 : 38

40

( 7)

6.

Miroslav

22

10

4

8

74 : 50

34

( 1)

7.

Tasovice

21

9

2

10

65 : 78

29

( -4)

8.

Hustopeče

22

8

2

12

60 : 63

26

( -7)

9.

Zastávka

22

6

1

15

33 : 82

19

(-14)

10.

Ivančice

22

5

2

15

50 : 70

17

(-16)

11.

Pohořelice

22

3

1

18

20 : 99

10

(-23)

12.

Bosonohy

22

1

0

21

5 : 156

3

(-30)

PŘÍPRAVKA
Rk

Záp

+

0

-

Skóre

Body

Prav

1.

Tým
FC Kuřim

20

18

1

1

183:21

55

( 24)

2.

Baník Zbýšov

20

17

2

1

185:17

53

( 12)

3.

AFK Tišnov

20

16

0

4

127:27

48

( 9)

4.

Sokol Drásov

20

14

1

5

99:50

43

( 7)

5.

Čechie Zastávka

20

11

0

9

80:63

33

( -5)

6.

FC Čebín

20

10

2

8

60:64

32

( -5)

7.

Slovan Rosice

20

7

2

11

49:102

23

( -5)

8.

Lažánky

20

4

0

16

38:136

12

( -5)

9.

Domašov

20

4

0

16

22:104

12

( -6)

11.

Sokol Říčany

20

3

0

17

19:155

09

(-10)

12.

Sokol Zbraslav

20

2

0

18

29:152

06

(-14)

12.

Bosonohy

22

4

2

16

16 : 63

14

(-19)
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TRADIČNÍ VÍCEBOJ V NETRADIČNÍCH
DISCIPLÍNÁCH 2008
Psal se 5. červenec 2008, krásné počasí, soutěživé týmy, studené pivo, opékané maso… to je
jen malá část pozitiv, která přilákala do areálu Čechie Zastávka soutěžící a diváky na 4. ročník
Tradičního víceboje v netradičních disciplinách. Tentokrát poprvé snímán kamerami televize RTA,
kdy byla reportáž odvysílána v regionálním zpravodajství TV Prima.

Samotného víceboje se zúčastnily spolky, které působí
ve sportovní a tělovýchovné
osvětě zdejších i přespolních
obyvatel.
Soutěžilo se v devíti disciplínách, z nichž tři byly společné.
První ze společných byla velmi
hezky sestavená opičí dráha
s kánoí, kterou připravil Sokol
Zastávka.
Poté následoval maratón jednotlivých disciplín, u kterých
se střídaly jednotlivé týmy. Vyvrcholením celé soutěže bylo
tradiční přetahování lanem
a na závěr závod koleček naložených cementem.
Během posledního závodu
došlo ke zdemolování jednoho
ze strojů. Protože hlavní rozhodčí Ing. Vladimír Křivánek
neobdržel žádný protest, je to
známka, že celé soutěžní odpoledne proběhlo v přátelském
duchu. Ovšem o vítězství se
prali všichni, což dokládá humorná poznámka starosty obce
v televizní reportáži.
Daniel Denygr
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Vítězové jednotlivých disciplín:
Opičí dráha
1. Sokol Zastávka
2. Kopaná
3. Hasiči Zastávka

Slalom s ragbyovým míčem
1. Kopaná
2. DC Yo-Yo Zastávka
3. HRC Zastávka

Hod na terč
1. Sokol Zastávka
2. DC Yo-Yo Zastávka
3. HC Zastávka

Koulení kola
1. Hasiči Zastávka
2. HRC Zastávka
3. Kopaná

Střelba na hokejovou branku
1. HC Zastávka
2. Sokol Zastávka
3. DC Yo-Yo Zastávka

Chůze na chůdách
1. HRC Zastávka
2. Sokol Zastávka
3. DC Yo-Yo Zastávka

Střik na cíl
1. HRC Zastávka
2. Sokol Zastávka
3. DC Yo-Yo Zastávka

Přetahování lanem
1. Kopaná
2. DC Yo-Yo Zastávka
3. HRC Zastávka

Závod koleček
1. DC Yo-Yo Zastávka
2. Kopaná
3. Sokol Zastávka

Celkové pořadí včetně prémie za počet žen v týmu:
1. HRC ZASTÁVKA.....................................41 BODŮ
2. SOKOL ZASTÁVKA...............................38 BODŮ
3. DC YO-YO ZASTÁVKA..........................35 BODŮ
4. KOPANÁ.................................................33 BODŮ
5. HC ZASTÁVKA.......................................33 BODŮ
6. HASIČI ZASTÁVKA...............................31 BODŮ
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ŠKOLSTVÍ

Z výroční zprávy základní školy...
Vážení spoluobčané,
v době, kdy budete moci číst
toto číslo Zastáveckého zpravodaje, budou mít děti povinné školní docházkou a jejich
učitelé v Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka
Zastávka za sebou první dny
nového školního roku. Proto mně dovolte, abych popřál
všem žákům naší školy, dětem
v mateřských školách, jejich
rodičům a všem zaměstnancům školy hodně úspěchů,
pevné zdraví a pevné nervy
v novém školním roce.
Myslím, že ke každému zahájení školního roku patří také
ohlédnutí za rokem minulým.
Připomeňme si tedy alespoň
některé akce a aktivity našich

školských zařízení, které se
uskutečnily v uplynulém školním roce:

1. PROJEKTY
a) Žijeme spolu 2008, Žijeme
spolu – regionální soutěže
Škola pořádala soutěže a setkání žáků v rámci realizace
projektů „Žijeme spolu 2007“
„Žijeme spolu 2008“, které byly
finančně podpořeny dotacemi
MŠMT a JMK. Jihomoravský
kraj se spolupodílel především
na soutěžích regionálního charakteru. Regionální soutěže pořádané naší školou byly doplněny soutěžemi spolupracujících
škol ZŠ Bělá pod Bezdězem
a ZŠ TGM Zastávka.

Seznam akcí: Já písnička,
Známé slovo poezie, Šplhoun,
Malujeme hedvábí, Matematika jinak, Pleteme z pedigu,
Výtvarná a rukodělná dílna,
Sportovní soutěže, Společensko-vědní soutěž, Konverzační
soutěž v cizím jazyce, Přírodovědná soutěž, Dopravní soutěž
žáků.
V rámci projektu proběhla
i setkání pedagogů obou škol,
výměna zkušeností, proškolení
pedagogů z použití interaktivní
tabule, vyhodnocení projektu.
b) Projektový týden
Nový školní vzdělávací
program přináší nová témata
a úkoly. Tzv. průřezová témata
byla v naší škole realizována během projektového týdne.

2. AKTIVITY ŠKOLY
Mimo každodenní pedagogickou-výchovnou činnost
se žáci a pedagogové podílejí
na dalších významných aktivitách. Mezi ně patří:
a) Účast na soutěžích
pořádaných jinými
organizacemi či vzdělávacími
institucemi
Ve florbalu chlapci 8. a 9.
ročníku dosáhli vynikajícího
úspěchu: 13. 2. 2008 vyhráli
krajské finále pořádané AŠSK
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a postoupili až do republikové
kvalifikace.
Ve vědomostních soutěžích
se lze pochlubit prvním místem v okresním kole 49. ročníku FO – kategorie E, které
získal Ondřej Ambrož (žák
9. ročníku).

b) Pořádání exkurzí
a výchovných pořadů
Během školního roku jednotlivé třídy a ročníky absolvují
mnoho exkurzí, výchovných
pořadů a koncertů a dalších
třídních či ročníkových akcí.
Ve výroční zprávě uvádíme jen

některé z nich, zejména ty, které
byly doplněny obrazovou fotodokumentací:
Sportovní den s ČEZ, Obnova starých řemesel, exkurze Slovanská epopej a Infocentrum JE
Dukovany, exkurze a výchovné
pořady v Technickém muzeu
Brno a ZOO Brno, Lyžařský
kurz.
c) Třídní či školní projekty
Jednotlivé třídy a vyučující
vytvářejí během roku mnoho
menších projektů – projektové vyučování je dnes jednou
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 21

z mnoha moderních vyučovacích metod.
d) Výstavy a slavnostní
akademie
Vánoční výstava a velikonoční výstava, stejně jako slavnostní školní akademie, jsou již trvalou součástí školního života.
Mezi „nové“ výstavy patří Výstava na plotě.

3. Významné aktivity
mateřských škol

a Babicích. Školky připravují
pro děti spoustu zajímavých
činností. Mezi nejpovedenější
v loňském školním roce patřil
tzv. Sluníčkový den.
Kompletní informace o činnosti naší školy ve školním roce
2007/2008 pak naleznete ve výroční zprávě školy, která Vám
bude k dispozici koncem měsíce září na webových stránkách
nebo v kanceláři školy.

Základní škola dnes sdružuje i mateřské školy v Zastávce

Ing. Zdeněk Strnad,
ředitel školy
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OBEC ZASTÁVKA VÁS SRDEČNĚ ZVE NA FRANCOUZSKOU HUDEBNÍ KOMEDII
FLORIMONDA HARVÉ V PODÁNÍ PRAŽSKÉ KOMORNÍ ZPĚVOHRY

režie:
Otakar Brousek mladší

Pondělí 27. října
od 18.00 hod.

V hlavní roli:
Otakar Brousek mladší

Dělnický dům v Zastávce

Dále hrají: Hana Czivišová,
Jiří Wohanka, Petr Gelnar,
Filip Sychra, Milada
Bednářová, Jiří Untermüller
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Vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek
od 8. září na OÚ Zastávka
a v Dělnickém domě.

Tábor mladých hasičů

Vítěz Šachových nadějí D. Dumek
ze Sokola Zastávka

Muzeum průmyslových železnic
v polovině sezóny 2008

Již během letošního léta se v areálu muzea průmyslových železnic – bývalý důl Jindřich II ve Zbýšově objevila
řada novinek: byl přivezen a do provozu zařazen nový čtyřnápravový krytý osobní vůz, pokročily práce
na opravě dalších motorových lokomotiv (BNE 25 a BNE 50), ale cestující samozřejmě nejvíc ocení prodloužení
zrekonstruované tratě do Zastávky. Díky úsilí členů Muzea i ostatních brigádníků a za pomoci partnerů nejen
ze svazku obcí Mikroregion Kahan byl 14. 7. 2008 ,,dobyt“ nejvyšší bod tratě, vrchol stoupání mezi Zbýšovem
a Babicemi. Čtyřdenní brigádou byly splněny i ty nejsmělejší plány a z dnešního konce zrekonstruované
trati jsou již vidět Babice u Rosic, čímž se současná délka provozované trati prodloužila na 650 metrů. Tuto
skutečnost považují členové MPŽ za novou výzvu, a to propojení Zbýšova a Babic již do konce letošního roku.
Je to cíl rovněž smělý, ale současným tempem jej lze dosáhnout. Děkujeme proto všem partnerům za podporu
a všechny zájemce zveme na jízdy pro veřejnost pořádané při příležitosti dne horníků 6. 9. 2008 nebo
na ukončení sezóny 27. 9. 2008, kdy do Zastávky přijede z Brna i parní vlak ČD s lokomotivou 475.101.

Děkujeme
partnerům:

