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Milí čtenáři,
setkáváme se u  druhého čísla Zpravodaje v  tomto 

roce, a  jak už bylo avizováno dříve, ještě na dvě dal-
ší čísla se můžete letos těšit. Avšak co vás čeká v tom 
červnovém?

V rubrice Obec informuje mimo již pravidelné zá-
pisy z usnesení je to opět článek týkající se nakládání 
s odpady. I toto téma se již stává evergreenem na strán-
kách ZZ, vězte však, že odpadové hospodářství bude 
i do budoucna téma hodné naší i vaší pozornosti.

Z  dalších článků bychom mohli zjednodušeně vy-
jmout hlavní náplň  – bilancování událostí již minu-
lých. Věříme, že si rádi čtete o tom, co se událo v jed-
notlivých institucích, spolcích, oddílech a sdruženích, 
které v naší obci působí. V tomto a následujících čís-
lech navíc dostávají více prostoru Zastávečtí zahrádká-
ři slavící 50 let od svého vzniku.

Důležitou částí Zpravodaje jsou i  pozvánky na za-
jímavé akce konané v blízké době a zajímavosti o Za-
stávce vůbec. Červnový ZZ pár takových přináší…

Redakce ZZ
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ZO schvaluje:
1. poskytnutí materiální pomoci nájemcům 

zahrad u  č.  p.  441 na vybudování nového 
oplocení

2. pokrytí ztráty ve výši 251 821,10 Kč v hospo-
dářské činnosti obce Zastávka z fondu hospo-
dářské činnosti

3. rozpočtové opatření č. 2/2009 (viz příloha)
4. příspěvek ve výši 20 000  Kč Vlastivědnému 

spolku Rosicka-Oslavanska
5. příspěvek ve výši 20 000 Kč HRC Zastávka
6. výsledky řádné inventarizace majetku obce 

Zastávka ke dni 31. 12. 2008
7. výši neinvestičních nákladů za žáka základní 

školy a za žáka mateřské školy Babice u Rosic 
v  příspěvkové organizaci Základní škola 
a  Mateřské škola T.  G.  Masaryka Zastávka, 
okres Brno-venkov

8. přijetí dotace v  programu ROP JV s  ná-
zvem „Centrum celoživotního vzdělávání 
v  obci Zastávka“ pod registračním číslem 
CZ.1.11/3.3.00/02.00724, který byl odsou-
hlasen k  financování Výborem Regionální 
rady regionu soudržnosti Jihovýchod dne 
5. 2. 2009

9. finanční krytí projektu „Centrum celoživot-
ního vzdělávání v obci Zastávka“ pod regis-
tračním číslem CZ.1.11/3.3.00/02.00724, kte-
rý byl odsouhlasen k  financování Výborem 
Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod dne 5.  2.  2009, včetně nezbyt-
ného předfinancování minimálně dvou etap 
projektu, stejně jako následujícího průběžné 
financování, včetně vlastního podílu žadatele

10. zadání prováděcí projektové dokumentace 
firmě AS Projekt CZ s.r.o

11. text Smlouvy o  dílo na projektovou doku-
mentaci pro provedení stavby mezi obcí 
Zastávka a firmou AS Projekt CZ s.r.o.

12. nepřidělení nájemní smlouvy panu Emilu 
Oláhovi na byt Zastávka, Stará osada č. p. 9

13. uzavření Darovací smlouvy o  poskytnutí 
finančního daru ve výši 5 000 Kč, na roz-
voj kultury v  obci Zastávka, a  to mezi obcí 
Zastávka a firmou Univers, s.r.o.

14. uzavření Darovací smlouvy o  poskytnutí 
finančního daru ve výši 5 000  Kč, na roz-
voj kultury v  obci Zastávka, a  to mezi obcí 
Zastávka a firmou Barko, s.r.o.

15. prodej pozemku p. č. 115/2 – zahrada o výmě-
ře 484 m² za cenu 100 Kč/m² p. Beránkové

16. záměr prodeje pozemku p. č. 115/3 – zahra-
da, o výměře 14 m²

17. prodej pozemku p. č. 800 – zahrada, o výmě-
ře 146 m² za cenu 100 Kč/m² p. Svobodovi

18. záměr prodeje pozemků p. č. 198/22, p. č. 
198/23, p. č. 198/24, p. č. 198/25, každý o vý-
měře 18m²

19. uzavření směnné smlouvy mezi obcí a  p. 
Limbergovou o  směně pozemků p. č. 
1108/2 o  výměře 23  m² (dosud ve vlastnic-
tví obce) za p. č. 1129/22 o  výměře 14  m² 
a p. č. 1127/6 o výměře 11 m² (ve vlastnictví 
p. Limbergové)

20. smlouvu o  výpůjčce, uzavřenou mezi obcí 
a Vlastivědným spolkem Rosicko-Oslavanska

21. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu

22. záměr nájmu části pozemku p. č. 180 – zahra-
da o výměře 143 m²

23. záměr nájmu částí pozemků p. č. 787/2, p. č. 
PK 190, p. č. PK 167/3, p. č. PK 133/3, p. č. PK 
198/1 a p. č. 774/1

24. záměr prodeje částí pozemků p. č. PK 230, 
p. č. 791/3, p. č. 708/1, p. č. 708/2

25. smlouvu o  zřízení věcného břemene na po-
zemcích p. č. PK 190, PK 167/3 a  p. č. PK 
133/3 (uložení traťových kabelů).

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 18. 2. 2009
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ZO schvaluje:
1. záměr prodeje parcely č. p. 159/6 za 100 Kč/m² 

a náklady prodeje
2. rozpočtové opatření č. 3/2009
3. příspěvek ve výši 15 000  Kč  – Zahrádkáři 

Zastávka
4. uzavření a text Darovací smlouvy mezi obcí 

Zastávka a TJ Čechie Zastávka na pozemky 
p. č. 315/19 a 315/20

5. účetní závěrku DDM Zastávka za rok 2008
6. navýšení počtu pracovníků obce o 3,0 úvazku 

do 30.  11.  2009 (2,0 úvazku úřad práce, 1,0 
úvazku obec Zastávka)

7. bezplatný pronájem sálu Dělnického domu 
Moravskému rybářskému svazu pro konání 
členské schůze

8. bezplatný pronájem areálu TJ Čechie 
MO KSČM Zastávka na pořádání oslav l. máje

9. přidělení nájemní smlouvy pro Renatu 
Hunkovu, Martinská osada 573 od 1. 4. 2009 
do 31. 12. 2009

10. firmu NOMEX,  s.r.o., jako dodavatele 
technologie na zřízení kontaktního místa 
Czechpoint

11. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene a o souhlasu se zřízením 
stavby a Smlouvy o provedení a hrazení pře-
ložky plynárenského zařízení, uzavřené mezi 

Obcí Zastávka a  společností Jihomoravská 
plynárenská, a.s.

12. nájem části p. č. 787/2 o výměře 37 m², p. č. 
PK 190 o výměře 141 m², p.č. PK 167/3 o vý-
měře 16 m², p. č. PK 133/3 o výměře 7 m²

13. prodej části p. č. PK 230 o výměře 11 m², p. č. 
791/3 o výměře 10 m², p. č. 708/2 o výměře 
19 m², p. č. 708/1 o výměře 429 m², p. č. 992/2 
o výměře 23 m²

14. smlouvu o zřízení věcného břemene – ulože-
ní traťového kabelu část p. č. PK 238/2 o vý-
měře 5 m², část p. č. 1134/1 o výměře 5 m², 
část p. č. 1271/2 o výměře 16 m²

15. záměr prodeje části p. č. PK 238/1 o výměře 
28 m², části p. č. PK 92/4 o výměře 5 m²

16. prodej pozemku p. č. 115/3 výměře 14  m² 
p. Beránkové za 100 Kč/m²

17. prodej pozemku p. č. 198/24 o výměře 18 m² 
p. Štuklovi  – pod garáží na ulici Sportovní 
300 Kč/m²

18. záměr prodeje parcely č. 185/6.

ZO neschvaluje:
1. úhradu nákladů za elektřinu a  vodu v  bytě 

pana Oláha Arnošta
2. prominutí článku X. kupní smlouvy mezi 

obcí Zastávka a manželi Dvořákovými
3. pronájem pozemku p. č. 180 panu Vrbovi

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 25. 3. 2009

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

a komisí starosty obce
2. výroční zprávu o činnosti Domu dětí a mlá-

deže Zastávka, okres Brno-venkov
3. výroční zprávu o hospodaření Základní ško-

ly a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, 
okres Brno-venkov za rok 2008.

ZO ukládá:
1. starostovi obce předložit veškeré nezbytné 

přílohy požadované Výborem Regionální 
rady regionu soudržnosti Jihovýchod k pod-
pisu Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV.
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ZO bere na vědomí:
1. informaci o  činnosti výborů zastupitelstva 

a komisí starosty obce
2. návrh závěrečného účtu Mikroregionu Kahan 

dso za rok 2008
3. inspekční zprávu České školní inspekce, 

která provedla inspekci na Základní škole 
a  Mateřské škole T.  G.  Masaryka Zastávka, 
okres Brno-venkov

4. informaci o průběhu a závěrech veřejnopráv-
ní kontroly na využití příspěvku za klienty 
azylových zařízení provedených interním au-
ditorem SUZ MV ČR

5. informaci o výsledcích knihovny
6. informace o spolupráci s občanským sdruže-

ním Metropolis – silnice I/23.

ZO ukládá:
1. kontrolnímu a  finančnímu výboru prová-

dět v  DDM Zastávka kontroly hospodaření 
a pokladny

2. starostovi předložit návrhy ve věci stavebního 
a autorského dozoru, ve věci firmy zajišťující 
výběrové řízení na dodavatele stavby a  dal-
ším jednáním s regionální radou.

ZO schvaluje:
1. vypuštění článku X. kupní smlouvy mezi obcí 

Zastávka a manželi Dvořákovými
2. revokaci usnesení zastupitelstva ze dne 25. 3. 

2009 ve věci neschválení vypuštění článku X. 
kupní smlouvy mezi obcí Zastávka a manželi 
Dvořákovými

3. text smlouvy a prodej p. č. 159/6 – zahrada, 
o  výměře 401  m², za 100  Kč/m² a  náklady 
prodeje manželům Blažkovým

4. rozpočtové opatření č. 4/2009
5. příspěvek ve výši 5 000 Kč Mysliveckému 

sdružení Bažant
6. uzavření smlouvy s firmou Bohemia Audit na 

provedení kontroly hospodaření za rok 2009
7. smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního 

operačního programu NUTS  2 Jihovýchod 
mezi Regionální radou regionu soudržnosti 
Jihovýchod a Obcí Zastávka

8. výběr firmy AP Investing,  s.r.o., která pro 
obec Zastávka zajistí realizaci zjednodušené-
ho podlimitního řízení na realizaci stavební 
části akce „Centrum celoživotního vzdělává-
ní v obci Zastávka“

9. uzavření Mandátní smlouvy č.  10042009 
mezi mandantem Obcí Zastávka a  manda-
tářem AP Investing, s.r.o., jejímž předmětem 
je zorganizování, zpracování a vyhodnocení 
výběrového řízení na dodavatele stavební 
části díla „Centrum celoživotního vzdělávání 
v obci Zastávka“ formou veřejného podlimit-
ního řízení

10. uzavření podnájemní smlouvy mezi TJ Čechií 
Zastávka a  provozovatelem občerstvení na 
tenisových kurtech na pozemcích, které jsou 
ve vlastnictví obce Zastávka

11. Ing. arch. Alexandra Durchana jako zho-
tovitele Změny č. IV územního plánu obce 
Zastávka

12. trvalý pobyt pana Luďka Rosíka v bytě u paní 
Nováčkové, Stará osada 11, Zastávka

13. bezplatný pronájem sálu Dělnického domu 
Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ob-
lastní organizace Brno-venkov, na pořádání 
oblastní konference dne 12. 5. 2009

14. výměnu bytu paní Lackové Jany a Švábenské 
Evy na Martinské osadě

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 29. 4. 2009



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 7

15. nájemní smlouvu paní Janě Lackové na byt 
č. p. 573 na Martinské osadě do 31. 12. 2009.

16. pověření paní J. Baštařové vyřizováním zále-
žitostí týkajících se komunitního bydlení na 
ulici Martinská osada

17. provedení terénních úprav v  okolí hasičské 
zbrojnice a uzavření Smlouvy o dílo s firmou 
Univers, s.r.o. na realizaci této akce

18. příspěvkovým organizacím vykonávajícím 
činnost škol a školských zařízení zřizovaných 
obcí Zastávka udělení předchozího souhlasu 
k přijímání peněžitých darů účelově neurče-
ných, podle ustanovení §39b zákona č.250/
2000Sb., o  rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v platném znění

19. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu Jihomoravského kraje mezi Jihomoravským 
krajem, Základní školou a  Mateřskou školou 
T.  G.  Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov 
a  obcí Zastávka na realizaci projektu „Žijeme 
spolu 2009“

20. podání žádosti o finanční dotaci na zajištění 
stálé pohotovosti JSDH obce Zastávka na rok 
2010

21. úplatný převod pozemku p. č. 769/1 o  vý-
měře 567  m² dle GP č. 830-16/2009 v  k. ú. 
Zastávka

22. záměr prodeje budovy bez čp/če na p. č. 91/1 
v k. ú. Zastávka

23. záměr pronájmu části p. č. 180 – zahrada, 
v k. ú. Zastávka

24. uzavření podnájemní smlouvy nájemkyně 
R. Liškové s podnájemkyní Jitkou Pelánovou 
na byt č. 9 v domě č. p. 568

25. záměr nájmu části p. č. 125/1 o výměře cca 
32 m² v k. ú. Zastávka

26. uzavření kupní smlouvy o prodeji p. č. 185/6 
o výměře 1 m² v k. ú. Zastávka manž. Jebavým 
za cenu 300 Kč/m²

27. záměr prodeje části p. č. 123/1 v k. ú. Zastávka
28. uzavření nájemní smlouvy, smlouvy o  bu-

doucí kupní smlouvě a  smlouvy o  zřízení 
předkupního práva jako věcného práva na byt 

č. 1, Stará osada 569, Zastávka. Oprávněným 
ze smluv je p. Tomáš Valko.

ZO neschvaluje:
1. výstavbu zděné chatky na našem pozemku 

dle projektové dokumentace popisující stá-
vající stav

2. podpis Dodatku veřejnoprávní smlouvy 
s  městem Rosice, ohledně navýšení částky 
za projednávání přestupků.

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

a komisí starosty obce
2. návrh závěrečného účtu obce za rok 2008
3. usnesení vlády ČR č. 386 (pozorovatelé voleb 

do EP).

ZO ukládá:
1. starostovi obce podepsat Smlouvu o poskyt-

nutí dotace z Regionálního operačního pro-
gramu NUTS 2 Jihovýchod mezi Regionální 
radou regionu soudržnosti Jihovýchod a Obcí 
Zastávka

2. starostovi obce podepsat Mandátní smlouvu 
č. 10042009 mezi mandantem Obcí Zastávka 
a mandatářem AP Investing, s.r.o.

3. ředitelům příspěvkových organizací vyko-
návajících činnost škol a  školských zaříze-
ní zřizovaných obcí Zastávka v  souvislosti 
s  uděleným předchozím souhlasem k  při-
jímání peněžitých darů, aby informovali 
zastupitelstvo obce o  sumě takto získaných 
finančních prostředků v případech, překročí-
li od začátku příslušného kalendářního roku 
suma získaných finančních prostředků část-
ku 20 000 Kč a dále rovněž vždy po překro-
čení sumy získaných finančních prostředků 
o každých dalších 20 000 Kč.
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Likvidace odpadů je v  naší 
obci zajišťována především pro-
střednictvím společnosti KTS 
EKOLOGIE,  s.r.o. Tato společ-
nost zajišťuje především svoz 
komunálního odpadu z domác-
ností a  následně pak zajišťuje 
vyvážení velkoobjemového od-
padu a  nebezpečného odpadu 
ze sběrného střediska odpadů 
na ulici Havířská, které je pro-
vozováno naší obcí. Komunál-
ní odpad je složený z  odpadů 
označovaných jako obyčej-
né „O“ a odpadů s nebezpečný-
mi dopady na životní prostředí 
označovaných jako „N“. Služby 
obci, které zajišťuje firma KTS 
EKOLOGIE,  s.r.o., jsou rozdě-
lené do čtyř základních oblastí, 
a to:
1. Svoz komunálních odpadů
2. Svoz separovaných složek 

komunálního odpadu
3. Mobilní svoz 

nebezpečných odpadů
4. Vývoz velkoobjemových 

odpadů.

Systém je nastaven tak, že 
pokud občan z odpadů vznika-
jících v jeho domácnosti vytřídí 
separované složky (sklo, papír, 
plasty, nápojový kartón, popří-
padě biologicky rozložitelný 
odpad), dále odpad nebezpeč-

ný, jako jsou barvy, ředidla, 
oleje, staré léky a podobně, zů-
stane pouze komunální odpad, 
který podle rozměrů roztřídí na 
objemný a směsný.

Směsný komunální odpad 
vkládá občan do nádob (popel-
nice u svého bydliště) a objem-
ný komunální odpad (kober-
ce, starý nábytek) odkládá do 
velkoobjemových kontejnerů, 
které jsou umístěny v  areálu 
sběrného střediska odpadů na 
ulici Havířská. V  areálu sběr-
ného střediska odpadů na ulici 
Havířská je možné také ukládat 
papír, stavební suť, biologic-
ky rozložitelný odpad, což je 

tráva, větve a  podobně. Vždy 
však je třeba mít na paměti to, 
že občan zde může uložit pou-
ze takový objem odpadu, který 
odpovídá maximálně množství 
přívěsného vozíku za osobní 
automobil. Samozřejmě v  pří-
padě individuálních stavebních 
úprav na soukromých objek-
tech nebo domech si likvidaci 
odpadů hradí občan sám. Tím 
je myšleno, že pokud někdo 
provádí stavební úpravy na ob-
jektu, kdy mu tím vznikne 
větší množství stavební suti či 
jiného odpadu, musí si občan 
zajistit likvidaci tohoto odpadu 
na vlastní náklady.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že se neustále projevují problémy v oblasti třídění odpadů, 
dovolím si Vás informovat o postupu, jak by měl každý občan naší obce postupovat. Jako doplnění 
si dovolím uveřejnit i informace pro živnostníky a podnikatele, kteří na katastrálním území naší 
obce provozují svoji činnost.
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Provozní doba SSO na ulici 
Havířská je stanovena násle-
dovně: úterý od 15.00 hodin 
do 17.00 hodin a  sobota od 
8.00  hodin do 12.00 hodin. 
Občan, který přiveze odpad do 
tohoto zařízení, musí předložit 
svůj občanský průkaz, nebo 
jiný doklad, kterým prokáže 
trvalé bydliště na území naší 
obce, a potvrzení o úhradě po-
platku za likvidaci odpadu na 
příslušný rok. 

Dále bych chtěl upřesnit, co 
patří do nádob na separovaný 
odpad, tedy do nádob na plasty, 
sklo a papír, které jsou instalo-
vány na vytypovaných místech 
v naší obci.

PLASTY: do nádob patří  – 
PET lahve, nádoby z  PP, PE 
a  HDPE, igelitové fólie a  ná-
pojový kartón.

PAPÍR: kartony, směsný pa-
pír, časopisy, sešity, reklamní 
letáky, papírové obaly.

SKLO bílé/barevné: skle-
něné obaly (lahve, nádoby); 
naopak sem nepatří autosklo, 
drátosklo a porcelán!!!

Do nádob vkládejte jenom 
uvedené látky. Jakékoli jiné lát-
ky obsah kontejnerů znehod-
nocují. A  samozřejmě u  všech 
platí, maximálně rozložit a  se-
šlápnout. Vše vymyté a nezne-
čištěné. 

V závěru bych chtěl také in-
formovat o  tom, co platí pro 
podnikatele a živnostníky, kteří 
provozují svoji činnost na kata-
strálním území naší obce. Sys-
tém zavedený obcí není určený 
pro likvidaci odpadů z  jejich 
živností, provozů, prodejen. 
Odpady vzniklé provozováním 

jejich živnosti a  jejich násled-
nou likvidaci musí řešit indivi-
duální smlouvou s některou ze 
společností, která se likvidací 
odpadů zabývá. Toto je možné 
i  prostřednictvím firmy KTS 
EKOLOGIE, s.r.o. 

Odpady nebezpečné, papí-
rové kartony, plasty nebo igelit 
lze odevzdat za poplatek v are-
álu sběrného střediska odpadů 
v  Rosicích na ulici Mrštíkova, 
které provozuje společnost KTS 
EKOLOGIE, s.r.o., kde jim bude 
vydáno potvrzení o  ekologické 
likvidaci tohoto odpadu. 

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

Obecně závaznými vyhláš-
kami obce o místních poplat-
cích a o místním poplatku za 
provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů byla sta-
novena splatnost poplatků do 
30. 4. kalendářního roku.

Tak, jako každý rok, řada 
občanů tuto povinnost nespl-
nila. Jedná se zejména o popla-
tek za odpad ve výši 500 Kč na 
osobu, kde je celková dlužná 

částka nejvyšší. Obec rozeslala 
dlužníkům upomínky, na které 
reagovala pouze část dlužníků 
a  poplatek uhradila. I  nadále 
však mnoho občanů poplatek 
nezaplatilo a  ve většině těch-
to případů jejich dluh naros-
tl připočtením k  dluhům za 
předcházející období. Těmto 
dlužníkům budou doručeny 
platební výměry, a  pokud ani 
poté nebudou dluhy uhrazeny, 
přikročí obec k exekucím, pro-
tože jinou možnost vymáhání 
v  těchto případech ani nemá. 
Nelze bohužel postupovat jako 

v případě nezaplacení za kabe-
lovou televizi, kterou je možno 
odpojit.

U  některých dlužníků je 
vymahatelná částka po při-
počtení dluhu z  předchozích 
období v řádu tisíců. Jednorá-
zové zaplacení je tak značnou 
překážkou v  rozpočtu rodiny. 
Obec nabízí možnost uzavření 
dohody o splátkách. Je to jistě 
přijatelnější řešení pro dlužní-
ky než exekuce včetně sankcí.

JUDr. Jaroslava Dvořáčková, 
tajemnice 

Zaplatili jste poplatky?
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Musí být v naší obci tako-
vý nepořádek? Stačí se projít 
cestou ke škole, k  nádraží, 
k  ZUŠ, po chodnících a  ces-
tičkách, ale co vidíme?

Kalíšky od nápojů, PET lah-
ve, obaly od oplatků, od cigaret, 
papíry všeho druhu a nejen to. 
Zničené odpadkové koše, po-
lámané lavičky, roztrhaný plot, 
vylámané skříňky na nádraží 
u  čekárny, pomalované stěny 
čekáren a psát dále? Pro koho? 
Pro slušné občany této obce? 
Ne. Ti to nepotřebují. Většině 
z  nich je smysl pro pořádek 
vlastní, byli tak vychováváni 
v rodině a těch si vážíme!

A ti, kteří ten svinčík kolem 
nás dělají, těm bychom měli 

vzkázat: věříme, že možná 
dorostete, že váš mozek v hla-
vách bude jednou odpovídat 
skutečně velikosti lidského 
mozku a  ne tomu slepičímu 
(omlouvám se slepicím za 
toto přirovnání), který vás 
teď nutí k tomu chovat se tak, 
jak se chováte. Možná jednou 
dorostete a  zmoudříte. Ale 
teď? Komu tím škodíte, když 
kolem sebe ničíte to, co má 
sloužit všem?

Vaše silácká, vulgární slova, 
kde slovo vůl je jako pohlaze-
ní, proti tomu, co se line z úst 
dívenek a  jim věkově pří-
buzných mladíků na nádraží 
a v místním parku, to je podle 
vás znak vyspělosti? Je mi vás 
líto. Takhle vás znají vaši rodi-
če? Takhle se chováte doma?

Možná vás uklidní záměr 
zastupitelstva obce instalovat 
kamerové systémy na nejri-
zikovější místa v  obci, a  tak 

konečně postihnout ty, kteří 
se chovají tak, jak vidíme ko-
lem sebe. Že to obec bude stát 
peníze? To ano, a  ne málo! 
Potom se budou občané ptát, 
proč není na to nebo na jiné 
věci.

Odpověď je jasná, musíme 
se bránit proti vandalům. Jak 
těm, kteří když jsou střízliví, 
tak si dokazují siláctví ničením 
toho, co se jim zrovna hodí, 
tak i těm, kteří pod vlivem al-
koholu, kdy jim narostou svaly 
a zatemní se jim mozek, rozbí-
její proto, že prý je to uklidní. 

Uklidní je možná jedině 
pořádná pokuta za to, co děla-
jí. A to je cílem výše zmíněné-
ho záměru: instalovat kame-
rový systém v obci. Už kdyby 
fungoval!

Jaroslava Baštařová, 
členka Zastupitelstva  

obce Zastávka

PROČ?

P
O

Z
V

Á
N

K
A Obec Zastávka a hasičský sbor 

Zastávka si Vás dovolují pozvat na

v sobotu 27. června 2009 v 10 hodin.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ 
HASIČSKÉ ZBROJNICE V ZASTÁVCE

Slavnostní ráz celé akce podpoří svěcení objektu a praporu hasičského 
sboru, stejně jako prohlídka zařízení a vybavenosti nové zbrojnice spojená 
s výstavou zásahové techniky jak profesionálních, tak i dobrovolných hasičů.
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Kroniku, která zachycu-
je činnost organizace od je-
jího vzniku, začala psát při 
dvacátém výročí, tedy v  roce 
1979. Tehdy ještě mohla čer-
pat nejen ze zápisů ze schůzí 
a  výročních zpráv, ale také ze 

vzpomínek pamětníků. Dnes 
již ze 47 členů, kteří se přihlá-
sili k  založení organizace, žijí 
dva. Je to Julie Klímová a Ka-
rel Křivánek. Mezi současnými 
členy máme ještě jednoho de-
vadesátníka a  to je Jan Janák, 

který do organizace vstoupil 
krátce po jejím založení. A ne-
mohu si odpustit poznámku, 
že už několik dalších členů se 
dožilo devadesáti let. Zdá se, 
že členství u zahrádkářů věku 
prospívá.

Jak to všechno začalo

Po provedeném náboru pro-
jevilo 47 občanů zájem o člen-
ství v zahrádkářské organizaci. 
22. ledna 1959 se jich 43 sešlo 
v sále Hornického domu na za-
hajovací schůzi. Schůzi zahájil 
tehdejší předseda národního 
výboru Václav Hvězda. Na této 
schůzi byl zvolen první výbor. 
Předsedou byl Rajmund Tu-
rek, místopředsedou Augustin 
Matoušek, jednatelem Alois 
Woletz, pokladníkem Albín 
Pavlík, instruktorem Oldřich 
Kocáb, kulturním referentem 
Dr. Antonín Rada a  hospo-
dářem František Hemžal. Or-
ganizace vznikla jako místní 
pobočka Českého svazu za-
hrádkářů a  ovocnářů a  podle 
tehdejší právní úpravy byla 
potvrzena výměrem Odboru 
pro vnitřní věci rady ONV 
v  Rosicích k  30.  6.  1959. Již 
v  tomto prvním roce činnos-
ti zapůjčil MNV organizaci 
stříkačku na postřik ovocných 
stromů pro půjčování členům 

ZAHRÁDKÁŘSKÁ ORGANIZACE 
MÁ 50 LET

Naše zahrádkářská organizace dovršila v letošním roce 
padesát let svého trvání. Je to padesát let činnosti, 
která se průběhem let měnila v návaznosti na podmínky 
ekonomické, společenské, ale také na technický rozvoj. 
Na činnost organizace mají samozřejmě také vliv její 
členové, zejména potom ti, kteří jsou ve vedení, tedy výboru. 
Máme velké štěstí, že zásluhou paní a naší přítelkyně, 
jak se zahrádkáři od svého vzniku oslovovali, tedy zásluhou 
přítelkyně Jarmily Rozmarýnové máme velice pečlivě 
vedenou kroniku. Můžeme tak projít jednotlivými roky 
a připomenou si lidi i události.

Slavnostní zasedání 30. května 2009
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a na přechodnou dobu umož-
nil používat jako skladiště bý-
valé stáje RUD.

V prvních letech byla práce 
zaměřena především na osvě-
tovou činnost. Vždyť hned 
v prvním roce byly čtyři člen-
ské schůze a každá byla spoje-
na s  přednáškou. Organizace 
měla určitě štěstí, že mohla 
využívat bohatých vědomos-
tí a  zkušeností ředitele školy 
Dr. Rady. Ale přednášeli i  jiní 
lektoři  – zkušení ovocnáři 
a  zahrádkáři, lektoři svazu 
i učitelé z vysoké školy země-
dělské. Rovněž někteří členové 
výboru absolvovali lektorské 
kurzy a  potom předávaly zís-
kané poznatky dále členům. 
Mimo to byly také relace 
v  místním rozhlase. Dalším 
důležitým úkolem organiza-
ce bylo zajišťování ovocných 
stromků, distribuce hnojiv, 
rašeliny, ale také cihel, řeziva, 
cementu. Dnes se to může zdát 
úsměvné, a tehdy to byla jedna 
z mála možností, jak se k těm-
to produktům dostat. Organi-
zoval se také postřik ovocných 
stromů, který v  prvním roce 
naší činnosti provedla STS Ro-
sice u 127 zastáveckých pěsti-
telů. A  STS prováděla postřik 
ještě v několika dalších letech.

Okamžitě se také výbor pus-
til do zřízení moštárny. Stroje 
poskytl přítel Chatrný. Míst-
nost byla získána v domě č. 79 
od správy dolu Julius. Po nut-
ných úpravách byla moštárna 

v provozu již v roce1960 a vy-
lisovalo se 8 145 litrů jablečné-
ho moštu.

Další činností byly zájezdy. 
Již v  roce 1960 se uskutečnily 
tři. Dva do Náměště nad Osla-
vou, kde byla u přítele Zobače 
vzorová zahrada. Úspěšný byl 
zájezd do vyhlášených ovoc-
nářských lokalit Holovous 
a  Těchobuzic, kde je provedl 
náš tehdejší šlechtitel a odbor-
ník Ing.  Dvořák. Cestou ještě 
stačili navštívit Máchovo jeze-
ro, projet se zde na lodi, potom 
navštívit Terezín a Poděbrady. 
A  také se konala výstava. Zú-
častnilo se jí 125 vystavovatelů 
a zhlédlo ji 1259 osob.

Podstatným úkolem byl 
také výkup ovoce. Tak v  roce 
1960 byla uzavřena smlou-
va na dodávku 5  tun jablek, 
1,1 tuny švestek, 150 kg hrušek 
a 100 kg slív.

Od zahájení činnosti do 
konce roku 1960 vzrostl počet 
členů na 119.

První desetiletí se dá stručně 
zhodnotit jako období prudké-
ho rozvoje zahrádkářské orga-
nizace v Zastávce. Každoročně 
se zajišťovala hnojiva, vápno, 
rašelina, stromky. Přecháze-
lo se na intenzivní pěstování 
zákrsků v  různých formách 
jako pásové výsadby, ovoc-
né stěny, lepáge, palmety. Byl 
proto velký zájem o informace 
ať už formou přednášek či in-

struktáží přímo v  zahradách. 
Zastávku tak navštívili věhlas-
ní ovocnářští odborníci jako 
Dr.  Luža nebo Ing.  Brabec. 
Ten na školní zahradě pro-
vedl instruktážní řez jabloní. 
Jezdilo se ovocnářských ústa-
vů, opakovaně do Holovous 
a Těchobuzic. V roce 1962 jely 
do šlechtitelské stanice ve Vel-
kých Losinách dva autobusy, 
v  roce1964 jely na zájezd do 
Věstonic, na Pálavu, do Valtic 
a Mikulova dokonce autobusy 
tři. Velmi dobrá spolupráce 
se navázala s  jedenáctiletou 
střední školou. Na školní za-
hradě se zkoušely intenzivní 
výsadby jabloní, řezy stromků, 
štěpování; pořádaly se spo-
lečné výstavy ovoce. Na  ně-
kterých výstavách se podílel 
také sdružený klub pracujících 
a  výbor žen. Intenzivně se 
ošetřovaly stromky postřiky, 
tak už v roce 1961 byly zakou-
peny tři trakařové postřikova-
če, které se půjčovaly členům.

Ke konci roku 1961 požádal 
o uvolnění z  funkce Rajmund 
Turek. V lednu 1962 byl před-
sedou zvolen Josef Němec, 
který nečekaně 26.  července 
zemřel. Organizaci pak ří-
dil místopředseda Jan Pavlík. 
V  roce 1963 byl potom před-
sedou zvolen Ferdinand Cha-
trný.

Tehdy bylo hlavním po-
sláním organizace  – cituji  – 
„zvýšit výrobu ovoce i zeleniny 
alespoň natolik, aby byla kryta 
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spotřeba vlastních ro-
din a dále, aby z této 
zvýšené výroby byla 
nabídnuta část výrob-
ků veřejnému zásobo-
vání pro ty občany, 
kteří nemají možnost 
si sami tyto produkty 
vypěstovat“.

V  březnu roku 
1965 přidělil místní 
národní výbor orga-
nizaci jednu místnost 
v  domě č.  55, bývalé 
revírní radě, včetně 
inventáře. V  roce 
1966 bylo ale nutno 
vyklidit stáje, které 
organizace používala 
pro skladování mate-
riálu. Náhradou měla 
být dřevěná bouda za 
Dělnickým domem, 
ta však potřebám orga-
nizace nevyhovovala. 
Hledalo se tedy řešení a v roce 
1967 byl od RUD získán ma-
teriál na vybudování skladu na 
haldě. Ten byl v  letech 1968, 
1969 brigádami členů vybu-
dován a  mohl opět sloužit 
k uskladnění hnojiv a ostatní-
ho zahrádkářského materiálu. 
V  roce 1970 se zde zajišťoval 
výkup ovoce pro Jednotu. Přes 
problémy, které zde byly – vět-
šina zahrádkářů musela vozit 
ovoce do kopce, nebyla zde 
elektřina, což ztěžovalo vý-
kup ve večerních hodinách, 
se v  tomto roce vykoupilo 
87 830  kg ovoce. Nebylo to 
samozřejmě jen ze Zastávky, 

ovoce do výkupu vozili, stejně 
jako v dalších letech, i občané 
z okolí. Protože se ale na haldě 
chystala výstavba rodinných 
domků, bylo nutno se se skla-
dem zde rozloučit, stejně jako 
předtím s  místností v  revírní 
radě, kterou MNV prodal. Ná-
hradou za schůzovou místnost 
získala organizace do dočas-
ného bezplatného užívání od 
RUD místnost ve Staré osadě 
265, kterou mnozí pamatu-
jeme jako „kriplovo kadeř-
nictví“. A  tak po deseti letech 
jsme měli skutečně svou míst-
nost. Také zde se odpracovalo 
mnoho brigádnických hodin, 
aby byla v uživatelném stavu. 

Na začátku sedm-
desátých let skonči-
la činnost pálenice 
u Šmídů. Zahrádkáři 
i národní výbor měli 
velký zájem na tom, 
aby pálenice zůsta-
la obci zachována. 
A tak vedle ostatních 
činností  – zde mu-
sím uvést skutečnost, 
že se i  po skončení 
těžení na dole Julius 
podařilo zachovat 
dodávku užitkové 
vody pro zahrád-
ky – bylo hlavní úsilí 
zaměřeno hlavně na 
pálenici.

Než ale o ní začnu 
hovořit, chci se ještě 
vrátit ke dvěma udá-
lostem. V roce 1968, 

k  padesátému výročí 
vzniku Českosloven-

ské republiky, zasadili členové 
mezi tehdejším kinem a soko-
lovnou lípu svobody. Lípa vy-
držela a může si ji každý pro-
hlédnout.

Na začátku roku 1970, 
21. února, byl zvolen nový vý-
bor. Předsedou se stal Jan Ža-
lud, místopředsedou Oldřich 
Kocáb, jednatelem zůstal Alois 
Woletz. Základní organizace 
měla tehdy 193 členů. 

Jan Křivý

V Těchobuzicích 1960. Vlevo Ing. Dvořák, proti němu naši 
členové Němec, Turek, Kocáb st., Blažejovský, Woletz

Pokračování ve třetím 
a čtvrtém čísle ZZ 2009.
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Koncert byl zařazen do pro-
jektu „ O  106“, tj. uspořádání 
a realizace 106 koncertů skupiny 
Kamelot za  106  dní. Z  každého 
koncertu skupina věnuje 1000 Kč 
ze svého honoráře Fondu ohro-
žených dětí. Po skončení celého 
turné bude tomuto fondu připsá-
no 106 000 Kč. Jedním z řady tur-
né, bylo vystoupení v Dělnickém 
domě. Nabídky poslechu kvalitní 
a příjemné tramp-popové muzi-
ky využilo necelých 130 přízniv-
ců této brněnské kapely. 

Jako předkapela vystoupila 
trampská skupina Pozdní sběr, 
která naladila ucha posluchačů 
na tento žánr.

Samotné vystoupení skupi-
ny Kamelot a  jejího zakladatele 
a  frontmana Romana Horkého 
doprovázela příjemná atmosféra. 
Roman Horký vyjádřil poděko-
vání a radost z vystoupení v Za-
stávce, kde naposled koncertoval 
v 80. letech minulého století. Jak 
zpěvák sám několikrát zdůraznil, 
do Zastávky se rád vrací a  za-

vzpomínal na své mládí a dětství 
strávené u babičky v Zastávce. 

Během koncertu zaznělo něko-
lik starých hitů a hlavně skladby 
z nového alba Mořská sůl, které 
slavnostně pokřtil místostarosta 
obce pan Zdeněk Milan. 

Vzhledem k nekončícímu po-
tlesku kapela na konci přidala 
ještě čtyři skladby a po dvouhodi-
novém vystoupení koncert skon-
čil. Účastníci akce měli možnost 
během celého večera ochutnat 
speciální pivo Kamelot, které vaří 
Pivovar Černá Hora speciálně 
pro toto turné.

Závěrem mi dovolte poděkovat 
všem občanům, kteří využili na-
šeho pozvání a svojí účastí a da-
rem přispěli na Fond ohrožených 
dětí. Těšíme se na vás dalších spo-
lečenských akcích v Zastávce.

Daniel Denygr

V 
KR

ÁT
KO

ST
I

ZASTAVENÍ SKUPINY 
KAMELOT V ZASTÁVCE
Na závěr „zimní“ kulturní a společenské sezóny v Dělnickém 
domě v Zastávce byl 11. dubna 2009 na programu koncert skupin 
Pozdní sběr a Kamelot.

PROGRAM AKCÍ:
10.00–16.00 *** výstava historických parních, motorových, 
a elektrických lokomotiv, historických vozů. Ukázkové jízdy vlaků 
po stanici a části opravené trati.

Pod záštitou Mikroregionu Kahan dso a Skupiny ČEZ 
pořádá MUZEUM PRŮMYSLOVÝCH ŽELEZNIC 
v budované expozici stanice MPŽ Důl Jindřich

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍDNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Občerstvení zajištěno. Těšíme se na setkání s Vámi.

27. června 2009 * 11. července 2009
25. července 2009 * 8. a 29. srpna 2009
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Stanislav Kratochvíl zís-
kal cenu doktora Václava Jíry 
za obětavou a celoživotní prá-
ci ve  fotbalových orgánech 

na  místní až krajské úrovni. 
TJ Čechie Zastávka panu Kra-
tochvílovi, svému funkcionáři, 
blahopřeje k  udělení tohoto 
významného ocenění.

Cena byla předána před 
mistrovským utkáním mužů 

mezi týmy Čechie Zastávka 
a Hostěradicemi dne 23. květ-
na 2009 předsedou Jihomorav-
ského krajského fotbalového 
svazu panem Pavlem Blahou.

Daniel Denygr

Na neděli 19. dubna pozval 
odbor Asociace sportu pro 
všechny občany Zastávky na 
tradiční Jarní turistickou nedě-
li. Sraz byl jako obvykle u pro-
vozovny Thermony. A  jako 
tradičně nás vítalo přepychové 
jarní ráno. Tentokrát se nás se-
šlo o trochu méně, ale zato elá-
nu a chuti na výšlap bylo spous-

tu. Tak tedy 16 dětí a dospělých 
se vydalo na poutavou a  dá se 
říci i  zábavnou cestu. Pro děti 
byla přichystána řada soutěží, 
ve kterých si osvěžily znalosti 
o přírodě. Do soutěže hodu na 
cíl šiškou se pak s  vervou za-
pojili i dospělí, proto o dobrou 
náladu nebyla nouze. Výlet byl 
zakončen opékáním buřtů, vy-

hodnocením soutěží a  předá-
ním sladkých odměn a  účast-
nických listů. 

Tedy za rok nashledanou 
a sláva nazdar výletu!

Fotografii z akce si můžete pro-
hlédnout na třetí straně obálky.

Ladislav Křivánek

V  sobotu 25. dubna 2009 na 
celostátní valné hromadě Asoci-
ace sportu pro všechny, pořádané 
ve Ždáru nad Sázavou, obdržela 
naše oblíbená cvičitelka a  paní 
učitelka Libuše Říhová z  rukou 
předsedy ASPV doc. Ing. Lau-
rince, CSc. nejvyšší ocenění za 
práci v  tělovýchově udělované 
v ASPV, a  to Zlatou medaili dr. 
M.  Tyrše udělovanou za celoži-
votní činnost v tělovýchově. Toto 
ocenění v asociaci, která má více 
jak čtvrt milionu členů, obdrží 
ročně maximálně 15 až 20 lidí. 
Tedy Libuše, z celého srdce bla-
hopřejeme a děkujeme.

Ladislav Křivánek

Turistická neděle
Z ČINNOSTI ODBORU ASPV TJ ČECHIE

Vyznamenání cvičitelky

OCENĚNÍ
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V  červenci a  srpnu byly 
prázdniny i v klubu a naše prv-
ní setkání po nich se uskutečni-
lo až 15. září 2008 v malém sále 
Dělnického domu, kde jsme 
si zavzpomínali na dovolené 
a  Z.  Stejskalová povyprávěla 
všem o svých zážitcích z dovo-
lené na Kypru a  informovala 
o potížích, se kterými se může 
v  současné době turista setkat 
při odbavení na letištích.

Hned 22. září 2008 organi-
zoval J. Karbr vycházku do Pří-
brami, k příbramskému mlýnu, 
hájence v Habřinách a na Čer-
vený kopec, které se účastnilo 
11 členů. 25. září 2008 jsme jeli 
na zájezd do Kutné Hory, za-
psané do seznamu UNESCO. 
Zora Stejskalová provedla 
účastníky městskou rezervací, 

chrámem sv. Barbory, navštívili 
jsem Vlašský dvůr, dřívější síd-
lo panovníka Václava IV. a nyní 
muzeum mincí a reprezentační 
sály městského úřadu a koneč-
ně zajímavou kostnici v  Sedle-
ci. O  zájezdu napsala záznam 
do kroniky jedna ze zúčastně-
ných – paní Smutná.

3. října loňského roku jsme se 
autobusem vypravili do Měst-
ského divadla v Brně na kome-
dii Sluha dvou pánů, u které se 
jistě všichni dobře pobavili.

V polovině října byli členové 
klubu na naší pravidelné schůz-
ce seznámeni N. Klímovou s při-
pravovaným setkáním seniorů 
z 12 obcí mikroregionu Kahan, 
organizovaným klubem seniorů 
Babice, kterého se následně také 
naši členové zúčastnili.

Jako každý měsíc i v říjnu se 
konala vycházka – tentokrát do 
Senorad, na Malou skálu a  do 
Nové Vsi.

Dne 10. listopadu 2008 jsme 
se rozhodli, že si vánočně na-
zdobíme perníčky. Ty upek-
la předem M. Reichmanová 
a  p.  Krčmová připravila bílko-
vou polevu. Každý si nazdobil 
přidělené perníčky a  mohl si 
svá umělecká dílka poté odnést 
domů. Přestože toto setkání 
bylo ponejvíce pracovní, zbyl 
i čas na písničky v podání paní 
Medkové, která vždy zazpívá 
těm, kteří slaví své narozeni-
ny. I  přes sychravé listopadové 
počasí se vydalo devět členů 
klubu na vycházku přes Oboru, 
sv.  Trojici, Rosice zpět na Za-
stávku. Po cestě byli seznáme-
ni s  historií Rosic, sv.  Trojice, 
sklárny, mlýna, těstáren a rosic-
kého vodovodu.

A  poslední listopadový den 
jsme podnikli autobusový výlet 
do Vyškova na burzu a do Hy-
pernovy.

Konec roku jsme oslavili ve 
velkém sále Dělnického domu 
8. prosince 2008. Na programu 
se podílelo 24 členů našeho klu-
bu. Připravili módní přehlídku 
„Móda let minulých“, ale nejen 
ji. Výběr masek, které si členky 
přinesly, byl obsáhlý: mohli jste 
vidět dámy i  „dámičky“, ma-
žoretky, myslivce a  Karkulku, 
vojáka nebo zdravotní sestru, 
konečně také Sněhurku a  San-
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Y INFORMACE Z KLUBU SENIORŮ
Poslední informace z našeho klubu seniorů byly z června 2008, 
proto přinášíme informace ze závěru roku 2008.
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ta Klause (či Dědu Mráze?). Ti 
také všem členům nadělili malé 
dárečky. Po oficiálním progra-
mu následoval tanec všech čle-
nů a členek klubu doprovázený 
hudbou pana Sigmunda, který 
vlastně hrál i  během úvodní 
části programu. Naše členky 
připravily rovněž pohoštění, 
a  tak se při jídle, pití, tancích 
a veselé zábavě oslava protáhla 
až do večerních hodin.

Toto setkání v  klubu zakon-
čilo rok 2008, popřáli jsme si 
pěkné Vánoce a zdraví v novém 
roce 2009.

Ale protože máme v  klubu 
zdatné turisty a  turistky, byla 
tou úplně poslední akcí před 
koncem roku ještě vycházka, 
organizovaná 29. prosince 2008 

na Plantáže, lesem směrem na 
Zakřany k Masarykově studán-
ce a zpět na Zastávku.

A  pak už začal rok 2009 
a s ním přišly i další akce naše-

ho klubu, o kterých vás budeme 
v  dalším čísle Zpravodaje opět 
informovat.

Za klub seniorů I. Klímová 
a Z. Stejskalová
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Za nemocnou předsedky-
ni paní Litvínovou pozdravila 
přítomné místopředsedkyně 
paní Radová. Dalšího řízení 
jednání výroční schůze se ujal 
JUDr. Polák. Přivítal členy MO 
a zejména naše milé hosty. Pana 
Ing. Petra Klímu, starostu měs-
ta Rosice, p.  Jaroslava Brůžu, 
starostu obce Tetčice, p. RNDr. 
Petra Pospíšila, starostu obce 
Zastávka a  pana Josefa Hájka, 
místostarostu města Rosice. 
Neméně srdečně přivítal paní 
Alenu Procházkovou, zástup-
kyni Oblastní organizace Svazu 
neslyšících a nedoslýchavých se 
sídlem v Zastávce. 

Zprávu o  činnosti přednesl 
JUDr. Polák. V roce 2008 usku-
tečnila MO 3 poznávací zájezdy, 
dva zájezdy do termálních lázní 
a  dvě posezení s  trampskou 
skupinou Olymp. V měsíci pro-
sinci navštívili členky výboru 
a  úsekové důvěrnice imobilní 
členy, kterým předaly vánoční 
balíčky. Členové se dále zúčast-
nili rekondičních pobytů orga-
nizovaných oblastní organizací 
SNN. Všech akcí pořádaných 
MO měli možnost se zúčastnit 
také občané města a  okolních 
obcí. Na svých schůzích řešil 
výbor další organizační zále-
žitosti. Schází se první čtvrtek 
v  měsíci v  klubovně SDH Ro-

sice ve 14.30 hodin. Činnost 
organizace by nebyla možná 
bez podpory, zejména finanč-
ní, města Rosice, obcí Tetčice 
a Zastávka a dalších sponzorů. 
Za tuto podporu děkujeme.

Pro rok 2009 jsou navrženy 
obdobné akce pro členy MO 
a  další občany. Předpokládá-
me uskutečnění pouze dvou 
poznávacích zájezdů, dvou do 
termálních lázní a  dvoje pose-
zení se skupinou Olymp. I  na-
dále budeme spolupracovat 
s dalšími sdruženími a zejména 
s  organizací Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých.

S  hospodařením MO v  roce 
2008 seznámila přítomné hos-
podářka výboru paní Urbán-
ková, která též přednesla návrh 
rozpočtu na rok 2009. Kon-
statovala, že činnost MO je do 
značné míry odvislá od finanč-
ní podpory obcí. Členka revizní 
komise paní Rožnovská ve zprá-
vě revizní komise konstatovala, 
že hospodaření organizace bylo 
v souladu se stanovami a směr-
nicemi o hospodaření.

V  rozpravě hovořilo 12 pří-
tomných. Páni starostové ve 
svých vystoupeních ocenili 
práci organizace, která mimo 
péči o  své členy pořádala akce 
též pro ostatní občany. Hovořili 
o  poskytnutí finanční pomo-

ci organizaci v  letošním roce. 
Rada města Rosic schválila do-
taci ve výši 15 000 Kč, Zastupi-
telstvo obce Zastávka 5 000  Kč 
a v Tetčicích toho času zastupi-
telstvo o poskytnutí finančního 
daru jednalo. Místopředseda 
Rosic pan Hájek ocenil práci 
MO ve vztahu k imobilním čle-
nům.

Další diskuse byl zaměřena 
na problémy organizace a  vů-
bec seniorů. Byla kritizována 
kritéria pro přidělení dotací 
v Rosicích, která neberou v úva-
hu specifika a postavení organi-
zace se zdravotně postiženými 
a  převážně členy seniorského 
věku. Organizace do značné 
míry nahrazuje klub důchodců, 
který v  našem městě ke škodě 
věci zanikl. Také absence větší 
místnosti do značné míry limi-
tuje poptávku po akcích organi-
zovaných pro širokou veřejnost. 
Byla objasněna problematika 
účasti na zájezdech pořádaných 
jak naší organizací, tak SNN.

Paní Procházková seznámila 
s prací SNN v oblasti pořádání 
vícedenních rehabilitačních po-
bytů ať již v Orlických horách, 
Beskydách či Luhačovicích. 
Letos přibudou dva turnusy na 
Vysočině. Seznámila s  organi-
zací sociálního poradenství, 
které je zabezpečováno dvakrát 

Členové svazu tělesně postižených 
v ČR, o. s., bilancovali a plánovali
Členové místní organizace STP v Rosicích se sešli v pátek 20. března 2009 na své výroční schůzi. 
Zhodnotili činnost organizace v roce 2008 a stanovili si záměry pro rok 2009.
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v měsíci, a to druhé a čtvrté úte-
rý v měsíci v Dělnickém domě 
v Zastávce.

Přijetím usnesení byla zakon-
čena oficiální část výroční schů-
ze. Následovalo losování 186 
cen tomboly  – darů podniků, 
podnikatelů a členů MO STP. Po 
losování bylo podáno občerst-
vení a následovala volná zábava, 
kterou hudebně doprovodil ke 

spokojenosti všech přítomných 
p. Zdeněk Procházka.

Děkujeme Městu Rosice, 
obcím Zastávka a  Tetčice za 
poskytnutí finanční podpory 
organizaci v roce 2008.

Děkujeme všem sponzo-
rům, kteří svými dary přispěli 
do tomboly na výroční schůzi. 
Přispěli tak k  jejímu dobrému 
průběhu.

Děkujeme také kolektivu re-
staurace FC Slovan Rosice pod 
vedením paní Prokešové za 
vzornou obsluhu, přípravu jídla 
a zejména za přípravu sálu pro 
tak velký počet účastníků schů-
ze a panu Procházkovi za ozvu-
čení sálu a hudební doprovod.

Božena Poláková, 
jednatelka MO

Vlastivědný spolek Rosic-
ko-Oslavanska ve spolupráci 
s  obcí Zastávka připravuje 
stálou muzejní expozici, která 
by měla vzniknout už koncem 
léta v  prostorách šatny v  Děl-
nickém domě. 

Expozice by neměla být jen 
o  hornictví, ale o  obci jako ta-

kové. Kromě historie severní 
části rosicko-oslavanského 
revíru bude výstava také při-
pomínat zastávecký průmysl: 
železárny s vysokou pecí, strojí-
renské podniky, cukrovar. Další 
výstavní panely budou věnova-
né školství, spolkovému životu 
nebo historii železnice a  pošty. 
V neposlední řadě bychom rádi 

zpracovali také zastávecký sport, 
mezi který patří i ten hasičský.

Stálá expozice vzniká na zá-
kladě projektu zpracovaného 
Vlastivědným spolkem ve spo-
lupráci s obcí Zastávka. Projekt 
získal finanční podporu od os-
travské Nadace LANDEK a na 
jeho spolufinancování se po-
dílí jak obec, tak Vlastivědný 
spolek R-O.

Proč expozice 
o Zastávce?

Zastávka je v  kontextu celé-
ho regionu unikátní i  zajímavá 
natolik, že si podle nás zaslouží 
stálou expozici. Obec vznikla 
až v  souvislosti s nálezem uhlí, 
které po následující dvě století 
formovalo ráz městečka i spole-
čenské klima. Zastávka se stala 
průmyslovým centrem regio-
nu – vznikly zde železárny, ved-
la sem jedna z prvních místních 
železnic v zemi a zastávecký důl 

ZASTÁVKA BUDE MÍT STÁLOU 
MUZEJNÍ EXPOZICI

Zastávecká expozice by měla vypadat podobně jako tato o obci Vinoř ve středních 
Čechách, která nás k tomuto projektu inspirovala.
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Julius se stal na dlouhou dobu 
centrální šachtou pro severní 
část revíru.

Realizací expozice se propo-
jí všechna tři centra bývalého 
revíru: Oslavany s  hornickou 
a  energetickou expozicí, Zbý-
šov s  Muzeem průmyslových 
železnic a  jedinou technickou 
památkou v revíru (důl Simson) 
a Zastávka, která bude navíc se 
Zbýšovem propojena úzkoroz-
chodnou železnicí.

Umístění výstavy v  centru 
Zastávky, která má navíc výbor-
né dopravní spojení s okolím, je 
z hlediska turistiky ideální. Před 
okny Dělnického domu také ve-
dou dvě regionální cyklostezky: 
hornická (č. 5173) a permoníků 
(č. 5199).

Expozice bude volně 
přístupná

Expozice bude v  některých 
ohledech trochu netradiční. 
Především bude volně přístupná 
a bez stálého dozoru. Nebude se 
vybírat vstupné, takže kdokoliv 
bude moci výstavu navštívit tře-
ba i během čekání na autobus. 

Myslíme si, že stojí za náma-
hu připravit výstavu tak, aby 
byla „odolná“ vůči zlodějům 
i  vandalům a  umožnit tak její 
otevření během celé turistické 
sezóny o  víkendech i  pracov-
ních dnech.

Proto budou všechny vy-
stavené exponáty umístěné za 
sklem. Pohyb osob bude snímat 
bezpečnostní kamera a  pří-

padné poškození vitrín bude 
zaznamenáno zabezpečovacím 
zařízením.

Věříme, že expozice se nebu-
dují proto, aby se vybíralo dva-
cetikorunové vstupné, ale aby se 
lidé vzdělali. 

Vznikne i zastávecká 
galerie?

Velkou výzvou, která před 
námi stojí, je, jak zajistit, aby 
expozice byla navštěvována i za 
rok či dva, kdy ji většina lidí 
bude znát. 

Expozice by se neměla stát jen 
mrtvým „muzeem“, ale měla by 
žít změnami, novými dočasný-
mi výstavami a instalacemi. Pro-
to bychom rádi v rámci expozice 

Předpokládané uspořádání výstavních panelů v zastávecké expozici.  
Výstavní skříně typu VAKO nám vyrobí rosické nábytkářské učiliště
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vyčlenili také prostor, který by 
mohl sloužit k  dočasným vý-
stavám  – např. školy by mohly 
vystavovat žákovské práce, klub 
seniorů své výrobky nebo uměl-
ci fotografie, malby apod. 

Pokud bude ze strany zastá-
veckých institucí o tyto výstavní 
možnosti zájem, mohla by se 
expozice stát i  jakousi místní 
galerií.

Tvořte muzeum s námi

Vlastivědný spolek velmi 
uvítá užší spolupráci ze strany 
místních občanů při přípravě 
podkladů pro expozici. Rádi 
bychom prezentovali to nej-
zajímavější o  naší obci  – jak 
z  historie, tak s  přesahem do 
současnosti. Proto bychom rádi 
získali zajímavé dokumenty, 

fotografie, ale i  trojrozměrné 
předměty, které dokumentují 
vývoj naší obce.

Chceme udělat expozici za-
jímavou pro každého běžného 
návštěvníka. Je to šance, jak 
můžeme Zastávku prezentovat 
ostatním. 

Martin Horký, 
www.rosicko-oslavansko.cz

Nic na tom nemění skuteč-
nost, že Karel Kořistka (1825 
až 1906) k zachycení tehdejší 

krajiny a  všech význačných 
staveb použil osobité vidění 
i  perspektivu. Perokresbou 

zde zachytil dobový pohled 
od okraje lesa Obory přes 
Babické zmoly a  Babický les 

Nejstarší vyobrazený pohled 
na Zastávku

Nejstarší dosud známé fotografie Zastávky byly datovány až po r. 1875. V knize 

Karla Kořistky „Geografické poměry markrabství moravského a vévodství 

slezského“ vydané v r. 1861 jsem však objevil panoramatickou kresbu rosické 

uhelné pánve, která představuje dosud nejstarší známý pohled na území 

dnešní obce Zastávky a zároveň cenné vyobrazení nejstarších rosických dolů.
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k zastáveckému nádraží, přes 
lesnaté údolí směrem ke Žle-
bům až po šachtu Herring na 
pravém okraji kresby. Upro-
střed dole je nakreslen ro-
sický cukrovar. Kořistka tak 
kolem r. 1860 zachytil vzni-
kající průmyslovou krajinu 
s  řadou dýmajících komínu 
šachet, na obrázku nechybí 
ani projíždějící parní vlak. 
Popředí je oživeno lidskými 
postavami v hornickém kroji, 
o  nichž Dr. Olga Kudrnov-
ská, CSc. v  publikaci „Karel 
Kořistka a  jeho rodná obec 
Březová nad Svitavou“ uvádí, 
že se jedná o  průvod havířů 
ve slavnostním kroji. Podle 
klečící postavy usuzuje, že se 
jedná nejspíš o  průvod po-
hřební. Kořistka nepochybně 
zakreslil panorama Zastávky 
z  vrcholu rosického kopce 
Kamínky (363  m), přes nějž 
však žádná významnější cesta 
nikdy nevedla. Stafáž v  po-
předí tak pouze symbolizuje 
hornickou práci.

Je zajímavé porovnat tehdej-
ší a  dnešní Zastávku, byť ko-
pec Kamínky je dnes zalesněn 
a  současný pohled tak není 
možné pořídit ze zcela identic-
kého místa. Přesto při porov-
nání panoramat vynikne Ko-
řistkovo zvětšení a  zvýraznění 
významu několika tehdejších 
zastáveckých budov, které je 
zvláště patrné vpravo na budo-
vě šachty Herring. Snad v rám-
ci vyvážení hmot, či v předtuše 
pozdější přestavby ubral Kořist-
ka jedno patro z hlavní budovy 
cukrovaru, zato nádražní budo-
vě jedno patro přidal. To však 
nic nemění na dokumentární 
hodnotě vyobrazených dolů, 
táhnoucích se až za horizont ke 
Zbýšovu.

A jako poděkování autorovi 
kresby uvádím závěrem něko-
lik jeho životopisných údajů: 

Karel Kořistka navštěvoval po 
roce 1835 gymnázium v  Jihlavě 
a v Brně. V letech 1841–1843 stu-

doval matematiku, fyziku a ast-
ronomii na univerzitě ve Vídni, 
v roce 1843 pokračoval ve studiu 
na báňské akademii v  Banské 
Štiavnici. V r. 1851 jmenoval cí-
sař Kořistku profesorem elemen-
tární matematiky a praktické ge-
ometrie na pražské polytechnice, 
v roce 1865 se stal jejím prvním 
zvoleným rektorem. Kořistkova 
odborná práce spadá do oblasti 
geodézie, geografie, kartografie 
a  statistiky. Prof. Kořistka byl 
členem Královské české společ-
nosti nauk, České akademie, 
císařské Akademie věd ve Vídni 
a  celé řady dalších společností 
v  Rakousku i  v  cizině. Aktivně 
se účastnil i  politického života, 
v letech 1866–1869 byl zemským 
a  v  letech 1867–1869 říšským 
poslancem. Kořistkův rodný 
dům na náměstí v Březové nad 
Svitavou je dnes označen pamět-
ní deskou.

Dalibor Kolčava, 
Vlastivědný spolek 

Rosicko-Oslavanska
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24. března 2009 ráno jsme se 
včas sešli na zastáveckém nádra-
ží, abychom nastoupili do vlaku 
na Brno a vyrazili směr Besky-
dy. V  Brně jsme se nečekaně 
setkali s komplikací v dopravě, 
když na světelné tabuli byla 
u  našeho rychlíku poznámka 
„Vyškov BUS“. V  informační 
kanceláři na lakonický dotaz 
„Co to znamená ?“ jsme dostali 
poněkud zneklidňující odpo-
věď: „Dneska máme z Brna do 
Vyškova výluku :-)“. Věřili jsme, 
že dálnice D1 tentokrát nebude 
ucpaná a do rychlíku ve Vyško-
vě nastoupíme včas. Hurá, po-
vedlo se.

Na nádraží ve Vyškově jsme 
se setkali s  výpravou z  Rájce-
-Jestřebí, druhým reprezen-
tantem Jihomoravského kraje. 
Bez potíží jsme před polednem 
dorazili do Ostravy, kde jsme 
v  rámci akce „Buď fit“ prošli 
celé hlavní nádraží, abychom se 
dostali na lokálku do Frýdlantu 
na Ostravicí.

Na frýdlantském nádraží 
jsme objevili družstvo z Pardu-
bic (našeho pozdějšího soupeře 
v pátém kole), které tam už přes 
hodinu čekalo na sběrný auto-
bus. Autobus již na vedlejším 
autobusovém nádraží stál, leč 
nebyl označený a  tudíž zůstal 
nepovšimnut, dokud se nám 
nepřihlásil jeden z  členů orga-
nizačního týmu MČR. Poté, co 

další vlak přivezl zbylé zájemce 
o  sběrný autobus ze Sokolova, 
Mostu, Prahy, … jsme vyrazili 
na patnáctiminutovou projížď-
ku do hotelu Petr Bezruč, místa 
konání MČR.

Po příjezdu jsme během pat-
nácti minut stihli vyřídit uby-
tovací a  prezenční formality 
a  mohli jsme vyrazit na slav-
nostní zahájení a hned poté se 
začalo hrát.

V  prvním kole jsme začínali 
„od píky“, na poslední šachovnici 
se ZŠ Rokycanova ze Sokolova.

Na rozehrání to byl celkem 
příjemný soupeř, se kterým 
jsme se rozešli mírně (2:2). 
Tím jsme poskočili do středu 
hracího pole a  posunuli se na 
sedmou šachovnici (na sedmý 
stůl).

Ve druhém kole jsme měli za 
soupeře 2.  ZŠ z  Frýdku-Míst-
ku. Těm jsme povolili jediný 
bod a  získali tak cenné vítěz-
ství (3:1). To nás katapultovalo 
vpřed a ocitli jsme se rázem na 
čtvrté šachovnici – mezi silný-
mi soupeři. Ve třetím kole jsme 
si však vybrali slabší chvilku, 
ZŠ Mařatice z Uherského Hra-
diště byla opravdu silná a  tři 
body nám sebrala (1:3).

Ale my jsme se nedali první 
prohrou zastrašit a  následu-
jící soupeř ZŠ a  MŠ J. Gočára 
z  Hradce Králové poznal naši 
sílu (3:1).

To byl také poslední zápas 
prvního dne, byli jsme na prů-
běžném 11. místě a  těšili se na 
středu.

Po večeři, ke které se vět-
šina dětí stavěla velmi vlažně 
(„Aspoň, že jsou tam ty těs-
toviny…“), následovala volná 
zábava, která se většinou sestá-
vala z běhání po chodbách ho-
telu, ježdění výtahy do 6. patra 
a  zpět. Klidnější povahy daly 
přednost televizi. Vodomilové 
(nenachlazení) využili možnos-
ti koupání v hotelovém bazénu, 
a ti, kteří měli ještě stále hodně 
energie, si ji vybíjeli hraním 
ping-pongu nebo běháním 
v minitělocvičně.

Přes noc napadlo několik 
centimetrů sněhu (to aby se 
nenudili ti, kteří přijeli vlast-
ními vozidly) a  po vydatné 

MČR ŠKOLNÍCH DRUŽSTEV V ŠACHU 
Malenovice 24. a 25. 3. 2009
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snídani, kdy se doslova každý 
nadlábl, jak byla ctěná libost, 
pokračovalo mistrovství pá-
tým kolem. Zde jsme se setkali 
na 5.  šachovnici s  družstvem 
z  Pardubic, které jsme poznali 
minulý den na nádraží, a  tady 
začalo jít do tuhého. Sice  jsme 
o bod vyhráli (2,5:1,5), ale zde 
poprvé ztratil ½ bodu David, 
naše bodová jistota na posled-
ní šachovnici. Roman dostal 
soupeře do časové tísně, tento 
v „časovce“ chyboval, a i když se 
pokusil v samotném závěru ča-
sového limitu 30 minut Roma-
na překvapit šachem, došel mu 
čas a  „spadl mu praporek“ (to 
je šachový termín zažitý ještě 
z éry mechanických šachových 
hodin, na digitálních hodinách 
praporek nepadá, ale naopak, 
po vypršení časového limitu se 
praporek objeví :-)).

V  předposledním kole nám 
los přihrál na třetí šachovnici 
soupeře ze ZŠ Hálkova z Hum-
polce. I  když jejich družstvo 
bylo pětičlenné, možná proto, 
že s  sebou nepřivezli Hliníka 
:-), na nás nestačili a  prohráli 
(1:3). Jednu chvíli jsme se obá-
vali o třetí bod, to když Daniela 
učinila svůj zápas zajímavěj-
ším. Nejprve soupeři sebrala 
„zadarmo“ dámu, ale pak se jí 
zřejmě soupeře zželelo a necha-
la si – díky vlastní nepozornos-
ti, také zadarmo  – vzít svoji 
dámu. Ale její protivník se v tu 
chvíli radoval předčasně, nako-
nec přišel o zbylého koně a věž 
a dostal mat.

Tímto vítězstvím jsme dopl-
nili počet bodů na 14,5 a najed-
nou jsme se ocitli na 4.  místě. 
Na medaili nám scházelo pou-
hého 0,5 bodu. Ale také jsme se 
dostali mezi opravdovou špič-
ku  – Uherské Hradiště mělo 
18,5 bodu z  24 možných, do-
mácí Frýdlant 17,5, pak Most 
15 bodů. Podle propočtů nej-
lepší situace nám stačilo uhrát 
v následujícím zápase dva body 
a medaile byla doma. Ale teorie 
zklamala, los nám za soupe-
ře nečekaně přisoudil domácí 
družstvo z Frýdlantu, které šlo 
tvrdě za celkovým vítězstvím 
a  nedalo nám jedinou šanci. 
Podle rozlosování posledního 
kola (a  konečných výsledků) 
bychom pro zisk bronzových 
medailí museli poslední zápas 
vyhrát 4:0.

Tady se také ukázala krutost 
olympijského systému hrané-
ho ve velkém počtu družstev 
na pouhých sedm kol, kdy nás 
prohra 0:4 odsunula na koneč-
né 10. místo.

V  první chvíli samozřejmě 
převažoval smutek, ale pak, 
když nám došlo, že jsme desátí 
v  republice, mohli jsme si říct, 
že jsme fakt dobří a  poslední 
prohra nebolela tak moc. O  to 
víc jsme se radovali při vyhod-
nocování jednotlivců, kdy se 
vyhodnocovali tři nejlepší na 
každé šachovnici. A  David byl 
na 4.  šachovnici vyhodnocen 
jako 3. nejlepší v turnaji. Od pr-
venství ho dělilo pouhého půl 
bodu, a  to jej vítězka shodou 

okolností porazila v posledním 
kole.

P. S. Velké poděkování (musí 
jim stačit naše :-)) patří samo-
zřejmě i ostatním členům druž-
stva za předvedené výkony. Ra-
dek oddřel tvrdou práci na první 
šachovnici s nejtěžšími soupeři, 
a ačkoli šestkrát prohrál, odešel 
nezlomený, s  novými cenný-
mi zkušenostmi, jak hrát proti 
příštím soupeřům, neboť jak se 
říká, co tě nezabije, to tě posí-
lí. Roman a Daniela spolehlivě 
hájili svoje šachovnice a získali 
oba po čtyřech vítězstvích. Na 
závěr je také nutno poděkovat 
pořadatelům za krásné prostře-
dí a organizaci.

Aleš Dumek, doprovod

KOMPLETNÍ SESTAVA:

Radek Musil (5.B)
Roman Krupica (5.B)
Daniela Dumková (5.A)
David Dumek (3.B)
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ŠACHISTÉ SOKOLA ZASTÁVKA INFORMUJÍ…

Mladší žáci Zastávky na šachovém přeboru v Kyjově čtvrtí

Memorial J. Krejčího v Rajhradě

Sokol Zastávka zvítězil v Základní soutěži a postoupil 
do Okresního přeboru Brno-venkov

21. března 2009 proběhl v Ky-
jově „Přebor Jihomoravského 
kraje v šachu družstev mladších 
žáků“. Účastníky turnaje vítaly 
již při příjezdu do Kyjova velké 
plakáty. Turnaj se konal v pěk-
ném prostředí kyjovské radnice. 
Hned v  prvním kole narazilo 

šestičlenné družstvo Zastávky 
na favorita turnaje Lokomotivu 
Brno. Přestože partie na všech 
šachovnicících byly vyrovnané, 
Zastávka prohrála 6:0 a  tato 
vysoká prohra poznamenala 
celé družstvo v  dalších kolech. 
Poslední dvě vítězství v  závěru 

turnaje nestačily na víc, než na 
čtvrté místo. Celkem se hrálo 
na 7 kol a  turnaje se zúčastni-
lo 10 družstev. Zastávka hrála 
v sestavě: Radek Musil, Roman 
Krupica, Daniela Dumková, 
David Dumek, Jakub Dobšák 
(host z Tetčic) a Jan Hradecký.

…se konal 4. dubna 2009 
a  zúčastnilo se jej 103 madých 
šachistů. Hrálo se ve třech ka-
tegoriích a  výsledky turnaje se 
započítávaly do seriálu turna-
jů „Přeboru Jihomoravského 
kraje“ v  rapid šachu. V  kate-
gorii „A“ se Michal Kratochvíl 
umístnil na 9. místě se ziskem 
3,5 bodu. Zvítězil Martin Hošek 
z Loko Brno se ziskem 6 bodů. 
V  kategorii „B“ se ze Sokola 

Zastávka nejlépe umístnil Jan 
Vaverka na 8. místě, který získal 
4.5  b., 23. byl Roman Krupica 
a 24. Radek Musil, oba se shod-
ným ziskem 4 body. Z  dívek 
byla nejlepší Daniela Dumko-
vá ze Sokola Zastávka, získala 
3 body a  zajistila si tak postup 
na Mistrovství ČR. Soňa Sýko-
rová byla 42. se ziskem 2 body 
a  Markéta Kratochvílová 43. 
s 1.5 bodem. V turnaji suverén-

ně zvítězil, mezi 46 účastníky, 
Jiří Musil z  Lokomotivy Brno 
s plným počtem 7 b. V katego-
rii „C“ měl Sokol Zastávka dva 
zástupce. David Dumek obsadil 
32. místo se ziskem 2.5 b a Ríša 
Brázda byl 37. se ziskem 2 body. 
V turnaji zvítězil, mezi 41 účast-
níky, Rastislav Kavon ze Sloven-
ska se ziskem 6.5 bodu. Účastí 
slovenských šachistů získal tur-
naj mezinárodní charakter.

Napínavý souboj o prvenství 
trval až do posledního kola. Za-
stávecké družstvo nejprve těsně 
porazilo silné družstvo ŠK Ko-
ciánka Brno 3:2, kdy na první 
šachovnici porazil Michal Kra-
tochvíl pana Meixnera a Nataša 
Richterová na druhé šachivnici 
pana Lukáče a  tím dali dobrý 
základ těsnému vítězství. Ve-
doucí družstvo Loko Brno „P“ 
prohrálo s  KME Kuřim „D“ 
1:4, a  tak rozhodovalo posled-

ní utkání, před kterým ztrácel 
Sokol Zastávka na první místo 
2 body. 

V  posledním kole nastou-
pilo družstvo Sokola Zastávka 
proti Loko Brno „Q“ a  zvítězi-
lo 4,5:0,5. Nataša Richterová 
porazila ve vyrovnané koncov-
ce pana Gorčáka, kdy oba byli 
ve vrcholné časové tísni. Partie 
ještě vyhráli: Jan Vaverka proti 
P. Krejčímu, Radek Musil pro-
ti J. Krejčímu. D. Lacko vyhrál 

kontumačně a Roman Krupica 
na poslední šachovnici remi-
zoval. Teprve druhý den byla 
ve výsledcích oznámena prohra 
Loko Brno „P“ s  KME Kuřim 
a  družstvo Sokola Zastáv-
ka mohlo oslavovat vítězství 
v soutěži.

Za družstvo Zastávky nasou-
pili v  průběhu soutěže: 1.  ša-
chovnice Michal Kratochvíl 
(celkem získal 5 b), 2.  šachov-
nice Nataša Richterová  (7  b), 
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Šachového festivalu ve Zno-
jmě, který se konal od 29. dubna 
do 3. května 2009 v překrásném 
prostředí louckého kláštera, se 
zúčastnili také šachisté Soko-
la Zastávka. 30.  dubna poběhl 
turnaj mládeže, na kterém se 
Daniela Dumková umístila na 
10.  místě a  David Dumek byl 
na 15. místě. Hlavní turnaje se 
hrály v  sobotu 2.  května, Mis-
trovství ČR v  rapid šachu žen 
a turnaj děvčat „O znojemskou 
královničku“. Turnaje „O  krá-
lovničku“ se zúčastnila čtyři 
děvčata ze Sokola Zastávka. 
Nataši Richterové, obhájkyni 
loňského prvenství, se vstup 

do turnaje nevydařil a po dvou 
remízách se zdálo, že prvenství 
neobhájí. Když však porazila 
svoji největší konkurentku, Ni-
colu Lužíkovou ze Šumperka, 
rozhodlo v  konečném součtu 
až pomocné hodnocení, které 
měla Nataša lepší. Na třetím 
místě se umístila Aneta Pistov-
čáková ze Znojma. Na pátém 
místě skončila Daniela Dum-
ková se čtyřmi body, na osmém 
Julie Richterová (nejmladší 
účastnice) a  na devátém místě 
Markéta Kratochvílová získaly 
po jednom bodu. Celkem se 
zúčastnilo 10 hráček.
Dušan Lacko, Sokol Zastávka

3.  šachovnice Jan Vaverka 
(3.5  b), 4.  šachovnice Radek 
Musil (4 b)., 5. šachovnice Du-
šan Lacko (7 b)., náhradníci: 
Zdeněk Mattes získal 1 b a Da-
vid Dumek nastoupil jednou 
a bod nezískal.

KONEČNÉ VÝSLEDKY SOUTĚŽE:
       Vp Skore
1. Sokol Zastávka 10 7 1 2 22 bodů 25 29.5
2. Loko Brno „P“ 10 7 0 3 21 bodů 31 33
3. SK Kociánka 10 5 1 4 16 bodů 24 28.5
4. KME Kuřim „D“ 10 4 0 6 12 bodů 18 20
5. Ycnega Tišnov „C“ 10 4 0 6 12 bodů 17 21
6. Loko Brno „Q“ 10 2 0 8  6 bodů 11 15
Vp = počet vítězných partii
Skore = počet získaných bodů včetně remíz

Jarní šachový turnaj v Ivančicích

Druhé úterý

Na turnaji v  Ivančicích ko-
naném 26. března 2009 zvítězil 
Vojtěch Straka (Sokol Vrano-
vice) 4.5 bodupřed Janem Po-
dolským (SVČ Ivančice) 4 body 

a  Radkem Musilem (Sokol Za-
stávka) 3.5 bodu, na 8. místě 
skončil Roman Krupica (Sokol 
Zastávka) se ziskem 3 bodů. 
Nejlepší dívkou byla Marie Tan-

cerová (Sokol Vranovice), která 
se ziskem 3 bodů skončila šestá. 
Celkem se turnaje zúčastnilo 16 
šachistů, kteří sehráli turnaj švý-
carským systémem na 5 kol.

Na šachovém turnaji „Dru-
hé úterý“, který se uskuteč-
nil 14.  dubna 2009 v  Brně na 
ZŠ  Kotlářská se šachistům So-
kola Zastávka podařil double, 
když v  turnaji „A“ zvítězil Jan 

Vaverka 4 b a za sebou zanechal 
Medunu 4  b (Elo 1794) z  Du-
rasu Brno a  Hoška 3.5  b (Elo 
1881) z  Loko Brno. Celkem se 
zúčastnilo osm šachistů. V tur-
naji „B“ zvítězila Daniela Dum-

ková 4.5 b před Krajíčkem 4 b 
z Loko Brno a na třetím místě 
skončil David Dumek 3.5  b 
ze Sokola Zastávka. Celkem 
22 účastníků.

Zleva: Daniela Dumková, Nataša 
Richterová a Markéta Kratochvílová 
na turnaji ve Znojmě

Nejmladší účastnice „královničky“ Julie 
Richterová ze Sokola Zastávka

Nataša Richterová obhájila loňské prvenství



LETOŠNÍ PARTNER NECKIÁDY:
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ŠK
OL

ST
VÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ZASTÁVKA

Rádi bychom vás informovali o tom, jak proběhlo jaro v domečku. Pravda, akcí bylo nepočítaně, 
a tak bychom se zastavili jen u těch nejvýznamnějších.

Turnaj v ping-pongu

Aprílový běh

14. března 2009 proběhl 
za spolupráce obce Zastávka 
1. ročník turnaje v ping–pongu 
O pohár starosty obce Zastávka. 
Zúčastnilo se ho 55  sportovců 
v různých věkových kategoriích. 
Bylo to opravdu zábavné a  ke 
konci při play off také velmi na-
pínavé. Soutěžilo se celkem na 
čtyřech stolech v sále Dělnické-
ho domu. Nutno říci, že někteří 
se při svých výkonech řádně 
zapotili, ale to patří k věci, ne-

boť soutěžili opravdu s  vervou 
a plným nasazením. Příkladem 
šel také pan starosta a další čle-
nové zastupitelstva, kteří chtěli 
změřit své síly a udělat něco pro 
své zdraví. Nálada byla výbor-
ná, dokreslovala ji hudba a vý-
borné ozvučení, které zajišťoval 
Karel Kočí. Vítězové obdrželi 
poháry a  věcné ceny a  každý 
z  účastníků obdržel diplom za 
účast či umístění. Již teď se těší-
me na další ročník poháru.

Celkové pořadí:

Kategorie 16–100 let
1. Jan Hurt, Kratochvilka
2. Vlastimil Lossgott, Zastávka
3. Jaromír Kubát, Rapotice 

Kategorie 10–15 let
1. Jan Vaverka, Zastávka
2. Jakub Wagner, Rosice
3. Kryštof Kratochvíl, Zastávka

Aprílový běh se v  letošním 
roce opravdu vydařil. Proběhl 
již 5. tedy výroční běh a  díky 
nádhernému počasí se ho zú-
častnilo 100 běžců a  běžkyň. 
Běh byl i  letos veden lesopar-
kem nad Zastávkou a  proběhl 
v  pěti věkových kategoriích 

rozdělených na dívky a  chlap-
ce. Protože to byl již 5.  jubilej-
ní ročník, upekl dům dětí na 
závěrečnou disciplínu  – pojí-
dání koláčů  – krásné povidlo-
vo tvarohové koláče. Ty měly 
u  dětí opravdu velký úspěch. 
Samozřejmostí, jako doplnění 

a čekání na start, byla střelba ze 
vzduchovky. Poděkování pat-
ří všem organizátorům. I  letos 
nám pomáhali zastávečtí ha-
siči a  také sponzor běhu firma 
Hiteman,  s.r.o. a  Fika partner. 
Touto cestou jim moc děkuje-
me za spolupráci.

Kategorie 16–100 let – muži
1. Martin Klusák
2. Vítězslav Gloser
3. Jiří Kraus

Výsledky jednotlivých kategorií:

Kategorie do 4 let
1. František Rada
2. Adéla Šmidrová
3. Mirek Šándor

Kategorie 5–7 let – dívky
1. Lucie Šoupalová
2. Karolína Šándorová
3. Natálie Smíškovská

Kategorie 5–7 let – chlapci
1. Jan Fiala
2. Pavel Šmíd
3. Michal Baláž 

Kategorie 8–11 let – dívky
1. Denisa Machová
2. Denisa Gottwaldová
3. Veronika Gloserová

Kategorie 8–11 let – chlapci
1. Martin Pašek
2. Roman Nováček
3. Tomáš Kříž

Kategorie 12–15 let – dívky
1. Blanka Olahová
2. Darina Nováčková
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Velikonoční výstava

Čarodějnický rej

Sunny Dance 2009

Ve dnech 31. 3.–2. 4. 2009 
proběhla v  prostorách DDM 
tradiční velikonoční výstava. 
Opět se nám sešly výrobky 
z  našich kroužků ze Zastávky, 
Zbraslavi, Zbýšova, Vysokých 

Popovic. Bylo skutečně na co 
se dívat. Některé výrobky byly 
ukázkou netradičních technik 
a je nutno podotknout, že větši-
na výrobků i od těch nejmenších 
je na vysoké úrovni. Kdo chtěl, 

mohl si s sebou odnést výrobek 
na památku. Těší nás, že i letos 
přišlo na 238 návštěvníků nakr-
mit své oko, podívat se na nové 
trendy ve výtvarném tvoření 
a načerpat nové nápady.

Konec dubna je vždy za-
svěcen čarodějnicím a  jejich 
divokému reji. Ten se i  letos 
uskutečnil 29.  dubna 2009 na 
zahradě domu dětí. A že se bylo 
na co dívat. Krásné čarodějnice 
zběsile křepčily a to v podání ta-
nečního kroužku Argaiv, k nim 
se postupně přidali i  další ča-

rodějnice a čarodějníci. Kromě 
toho si zasoutěžili v  netradič-
ních čarodějných disciplínách. 
Na závěr, když všem po tak 
náročných úkolech vyhládlo, 
si všichni u  kouzelného ohně 
opekli špekáčky. Čarodějného 
reje se zúčastnilo okolo 100 ro-
dičů s dětmi.

V květnu byl největším svát-
kem amatérských tanečníků 
3. ročník taneční soutěže Sun-
ny Dance 2009. Letos se sou-
těž konala v  prostorách haly 
gymnázia a jsme opravdu rádi 
za tyto prostory. Vstříc nám 
vyšla i  základní škola, která 
nám k dispozici poskytla tělo-
cvičnu a  šatny. Opravdu jsme 

je potřebovali, neboť soutěže 
se zúčastnilo na 195 tanečníků 
z různých koutů republiky. Byli 
zde zástupci Ivanovic na Hané, 
Mikulovic, Znojma, Kunštátu, 
Brna a  dalších. Soutěžilo se 
v kategorii orientálních tanců, 
show a  kompozic na moderní 
hudbu. K vidění však byly také 
country tance, irské tance, dis-

co, kromě tedy těch základních 
jako hip-hop, street, RNB, … 
Celkem proběhlo 31  vystou-
pení a  odborná porota měla 
opravdu plné ruce práce. Po-
děkování patří všem zúčastně-
ným a zvukařům pod vedením 
Karla Kočího. Celkem i s divá-
ky se nás v hale naráz potkalo 
na 300 fandů tance.
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Stalo se již tradicí, že naši 
ochránci přírody mají pří-
rodu skutečně rádi a  svými 
silami a  dostupnými pro-

středky se ji snaží chránit. 
Uklízí to, co jiní bezohledně 
vysypou, odhodí, kdekoliv je 
to napadne.

22.  dubna 2009 za pomo-
ci dospělých opravili lávku 
v  Mariánském údolí a  vyčis-
tili prostor kolem ní. Měli ze 
svého díla opravdu velikou ra-
dost a doufají, že lávka vydrží 
a že ji žádný vandal nerozbije 
a nepohází kolem odpadky.

Poděkování patří také 
Obecnímu úřadu v  Zastávce, 
protože úklid ochránců pří-
rody proběhl už na mnoha 
místech a vždy, když byl úřad 
požádán, odvezl sesbírané od-
padky tam, kam patří.

Výsledky jednotlivých kategorií SUNNY DANCE 2009:
ORIENTÁLNÍ TANCE

KOMPOZICE NA MODERNÍ HUDBU

8–11 let
1. Bellynky – DDM Oslavany
2. Bellystars – DDM Znojmo
3. Sooray – DDM Zastávka

8–11 let
1. TS Sneaker Brno – Two faces
2. Argaiv Zastávka – Svět hmyzu
3. TS Bami KR Kunštát – Cirkus

12–15 let
1. Atifa Znojmo
2. Starší břišní tanečnice Oslavany
3. Sooray Zastávka

12–15 let
1. ZUŠ Ivanovice na Hané – 
irský tanec
2. TS Bami KR Kunštát – 
Náš hopec 
3. ZUŠ Ivanovice na Hané – 
Dance Up Crew

16–100 let
1. Lamia Znojmo
2. Sooray Zastávka

16–100 let
1. TJ Spartak Mikulovice – 
New Flash – Pomáda
2. Sexy girls – DDM 
Znojmo – Zirkus
3. Adrsa ZN – Znojmo – 
Panda kuřecí speciality

Petr Pospíšil – starosta obce Zastávka
Vratislav Široký – starosta města Zbýšov
Ing. major Petr Woletz – akademie obrany
Petr Velecký – taneční škola Mighty Shake 
Zastávka Michala Holého

Ivo Čapka – taneční škola Mighty Shake 
Zastávka Michala Holého
Nikola Suchánková – taneční škola Mighty Shake 
Zastávka Michala Holého

Složení poroty SUNNY DANCE 2009:

Klub ochránců přírody

Za kolektiv pracovníků DDM 
Zastávka Mgr. Eva Ševčíková, 

ředitelka
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Téměř 170 dětí letos udělalo 
další krůčky a  kroky ve svém 
rozvoji v  některém z  vyučova-
ných oborů – hudebním, ta-
nečním či výtvarném. V  jejich 
práci je podporovali a vedli tito 
učitelé:

Hudební obor:
R. Andrle – kytara, zpěv
B. Hlaváčková – zpěv
P. Kotačka – dechové nástroje 
dřevěné
P. Kříž – dechové nástroje 
žesťové a dřevěné
J. Leszczynski – dechové 
nástroje dřevěné, elektronické 
klávesy, hudební nauka
K. Prokešová – klavír

J. Skřípek – akordeon, elektro-
nické klávesy
J. Suchomel – housle
Taneční obor:
A. Tumová
Výtvarný obor:
M. Krupicová

Velkou motivací je pro žáky 
účast na koncertech a  dalších 
vystoupeních. Téměř každý má 
možnost alespoň jednou v roce 
si zahrát či zatančit na vystou-
pení nebo mít vystaveno své 
výtvarné dílo a  potěšit tak ne-
jen sebe, ale i své blízké a další 
návštěvníky různých akcí.

Většina žáků však vystupuje 
vícekrát. V tomto školním roce 

jste mohli vidět a  slyšet děti 
i jejich učitele na akcích uvede-
ných dole v rámečku.

V  přehledu uvádím i  absol-
ventské koncerty v  Rosicích, 
protože se jich tradičně účast-
ní absolventi ze všech poboček 
ZUŠ Rosice, pod kterou naše 
škola patří. Z  řad našich letoš-
ních absolventů se zde prezen-
tovali tito:
Anita Svačinová – taneční obor
Markéta Bábková – výtvarný 
obor
Jana Kolegarová – výtvarný 
obor
Anna Čermáková – lesní roh
Eliška Mecerodová – zobcová 
flétna
Markéta Došková – zobcová 
flétna
Kateřina Pokorná – housle
Marek Pivoda – klarinet
Martin Řezanina – akordeon
Matouš Kolařík – příčná flétna

Práce studentů výtvarného 
oboru jste mohli zhlédnout od 
3. 6. do 12. 6. 2009 na výstavě 
v  prostorách obecního úřadu 
a na stálé výstavě ve výloze pe-
kařství.

Patříte-li mezi pravidelné ná-
vštěvníky žákovských koncertů, 
jistě jste byli mile překvapeni 
novou podobou koncertního 

ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 V ZUŠ
Každý školní rok v sobě skrývá kus života mnoha dětí, které věnují podstatnou část svého volného 
času studiu, pravidelnému procvičování a účinkování na soutěžích a koncertech. Tento pohled 
činí školní rok velmi zajímavým tématem. Zároveň je jasné, že shrnout jej do jednoho článku je 
nemožné. Přesto se alespoň pokusím přiblížit vám některé okamžiky a významnější události a také 
poskytnout některé základní informace o naší škole a možnostech vzdělání, které poskytuje.

 11. 10. 2008 Malý žákovský koncert ke Dni obce Dělnický dům

 25. 10. 2008 Vítání občánků Obecní úřad

 13. 11. 2008 Žákovský koncert Sál ZUŠ 

 16. 12. 2008 Žákovský koncert Dělnický dům

 26. 12. 2008 Malý vánoční koncert kaple sv. J. Křtitele

 12. 2. 2009 Žákovský koncert Sál ZUŠ

  7. 3. 2009 Malý žákovský koncert k MDŽ Dělnický dům

 12. 3. 2009 Učitelský koncert Dělnický dům

  2. 4. 2009 Žákovský koncert Sál ZUŠ

  7. 5. 2009 Absolventský koncert Sál ZŠ Rosice

 15. 5. 2009 Absolventský koncert Sál ZŠ Rosice

  2. 6. 2009 Vystoupení žáků pro seniory Domov důchodců

  4. 6. 2009  Žákovský koncert Dělnický dům
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sálu v  budově školy. Prostory 
sálu, šatny a učebny výtvarného 
oboru prošly nedávno kom-
pletní rekonstrukcí. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat vedení 
obce, která rekonstrukci z velké 
části financovala. Díky prove-
deným úpravám je nyní lépe 
využit prostor prvního patra 
budovy. Došlo k rozšíření kapa-
city sálu a doplnění jeho vyba-
vení pro koncertní účely. 

Těší mě, že díky vstřícnému 
přístupu obce můžeme v  příš-
tím roce poskytnout žákům 

opět lepší podmínky pro jejich 
vzdělání. Kromě stávajících po-
sluchačů budou přijímáni i noví 
zájemci, a  to do všech vyučo-
vaných oborů – hudebního, ta-
nečního a výtvarného. Přijímací 
řízení bude stejně jako v minu-
lých letech probíhat v  měsíci 
červnu. Bližší informace lze zís-
kat na tel. čísle 546 429 008 nebo 

osobně v budově ZUŠ (pondělí, 
čtvrtek – 12.30–16.30 hod.), kde 
je možné si také vyzvednout při-
hlášky ke studiu.

Pro vaši snazší orientaci uvá-
dím v  tabulce nahoře doporu-
čený věk pro zahájení výuky 
v jednotlivých oborech.

Závěr článku věnovaný infor-
macím o přijímacím řízení mě 
opět přivádí k  zamyšlení nad 
tím, co znamená jeden školní 
rok v  životě každého z  žáků. 
Právě pro ty nejmenší je to ob-
dobí velmi náročné, ale zároveň 
zajímavé a možná i dobrodruž-
né. Musejí se naučit soustředě-
ní, přijmout novou povinnost 
a  zvládnout množství učiva, 
na které většinou ještě nejsou 
zvyklí. Přinese jim ale také vel-
kou radost, když zahrají první 
písničku, zatančí první tanec 
nebo ukáží rodičům své první 
výtvarné dílko. 

Jako učitelé máme možnost 
sledovat, jak se každé z dětí roz-
víjí, pomáhat jim a těšit se s nimi 
z dosažených úspěchů. Je příjem-
né, že zájem o studium v základní 
umělecké škole neklesá, přestože 
dnes mají děti spoustu možností 
jak zajímavě trávit volný čas „po-
hodlněji“. Jsem přesvědčen, že, 
ať už se budou v životě věnovat 
čemukoliv, vzdělání získané v zá-
kladní umělecké škole jim bude 
přínosem. Umožní jim lépe vní-
mat umění, relaxovat a bavit se. Učitelský koncert

Zrekonstruovaný koncertní sál ZUŠ

Obor Zahájení přípravného studia Zahájení řádného studia
Hudební 6 let 7 let
Taneční 5–6 let 7 let
Výtvarný 6–7 let 8 let



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 33

Vážení občané, vzhledem 
k tomu, že další číslo zpravodaje 
se k Vám dostane až po prázd-
ninách, dovolte, abych využil 
poslední příležitosti a seznámil 
Vás s akcemi a aktivitami, kte-
ré v průběhu druhého pololetí 
doplňovaly a v posledním mě-
síci školního roku ještě budou 
obohacovat život naší školy. Co 
je tedy již za námi?

Lyžařský výcvik se uskutečnil 
se již tradičně na Červenohor-
ském sedle v Jeseníkách. V mě-
síci únoru se ho zúčastnili pře-
devším žáci ze 7. ročníků.

Plavecký výcvik pro děti 
z  mateřských škol v  Zastávce 

a  Babicích probíhal v  rozsa-
hu 10 lekcí v  krytém bazénu 
v Nové Vsi. V období leden až 

duben se ho účastnilo více jak 
40 dětí.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Ale jak jsem již zmínil, studi-
um v základní umělecké škole je 
náročné a žáci mu věnují v prů-
běhu školního roku pravidelně 
značnou část svého volného 
času. Dopřejme jim tedy nyní 

zasloužené prázdniny. Přeji 
všem, aby prožili krásné léto, 
odpočinuli si a nabrali sílu a od-
hodlání do dalšího studia.

V  příštím školním roce se 
těším na shledanou na některé 

z mnoha akcí, které naše škola 
organizuje nebo se jich účastní. 
Tou první bude setkání harmo-
nikářů na zámku v  Rosicích 
5. září 2009.

Jiří Skřípek

Práce žáků výtvarného oboru
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Projektový týden proběhl 
v  naší škole v  posledním dub-
novém týdnu a  byl realizován 
po loňské premiéře již podru-
hé. Jeho hlavním smyslem je 
efektivně vést žáky k samostat-
nému získávání informací, je-
jich třídění a  řešení problémů. 
Prací ve skupině na společném 
problému se žáci učí také vzá-
jemné spolupráci a  organizaci 
práce. Jeho prostřednictvím je 
v  naší škole realizována výuka 
průřezových témat. 

Probíhaly regionální soutěže 
pořádané naší školou v  rámci 
projektu „Žijeme spolu“, který 
je zaměřen na multikulturní 

výchovu. Ve druhém pololetí 
se jako jeho součást uskuteč-
nily následující akce: recitační 
soutěž  – Známé slovo poezie, 
pěvecká soutěž  – Já, písnička, 
rukodělná soutěž  – Pleteme 
z pedigu a matematicko-příro-
dovědná soutěž  – Matematika 
trochu jinak. Kromě žáků z naší 
školy se soutěží zúčastnili i žáci 
z okolních škol.

Výměnný turistický pobyt na-
šich žáků v ZŠ Bělá pod Bezdě-
zem „Putování krajem K. H. Má-
chy, a Výměnný soutěžní pobyt 
žáků ze ZŠ Bělá pod Bezdězem 
v Zastávce „Poznej ekosystémy“. 
Tyto akce proběhly jako součást 

tradiční spolupráce našich škol 
v  rámci společně realizovaného 
projektu. Obou akcí se zúčastni-
lo přes 50 žáků z obou škol.

Nechyběla také Akademie 
školy, každoročně pořádaná při 
příležitosti oslav Svátku matek 
jako naše poděkování všem 
maminkám za lásku a péči, kte-
rou věnují svým dětem. Jejími 
hlavními protagonisty se popr-
vé staly děti z  mateřských škol 
v Zastávce a Babicích. 

A co nás ještě čeká?
Sportovní den tradičně pořá-

daný pro naše žáky jako zpest-
ření závěru školního roku.

Dva dny ředitelského volna 
vyhlášené na 29. a  30. června 
v  souvislosti s  přípravou pří-
stavby školy a zahájením reno-
vace 2. patra budovy školy.

Slavnostní zakončení škol-
ního roku a předávání vysvěd-
čení, které v  souvislosti s  výše 
uvedenou akcí proběhne již 
26. června.

Závěrem mně dovolte, abych 
Vám, rodičům, popřál pohodo-
vou dovolenou a našim žákům 
krásné a slunečné prázdniny.

Ing. Zdeněk Strnad, 
ředitel školy



Jarní turistická neděle

Reprezentanti Zastávky v soutěži 
Sunny Dance
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