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Vážení čtenáři,
přestože jsme v  minulém Slovu redakce vítali jaro, 

jeho podoba nám asi příliš nevyhovovala. Ani proza-
tímní způsob léta nezdá se být příliš šťastným…

Přesto letní vydání Zastáveckého zpravodaje opět při-
náší nové informace z oblastí občanského i spolkového 
života v obci. Zprávy z činnosti Klubu seniorů a o úspě-
ších šachistů Sokola Zastávka se dozvídáte z  několika 
krátkých reportážních článků. Rozsáhlejší je (jak pří-
značně před prázdninami) rubrika Školství, v  níž se 
prezentují základní škola, dům dětí a základní umělec-
ká škola. Všechny články jsou doplněny fotografickým 
reportem, za nějž všem přispěvatelům děkujeme.

Vážení čtenáři  – sportovci a  fandové pohybu, chtěli 
bychom Vás touto cestou také pozvat do areálu TJ Če-
chie Zastávka k již 6. ročníku tradičního víceboje v ne-
tradičních disciplínách konaného 3. července 2010.

Věříme, že čtení ve Zpravodaji vám zpříjemní chvilky 
prázdninové a těšíme se opět na shledanou u zářijové-
ho čísla.

Redakce ZZ
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Vážení spoluobčané,
dostává se k  Vám letní čís

lo Zastáveckého zpravodaje. 
Chtěl bych Vám popřát pří
jemné prožití tohoto krásné
ho ročního období, příjemnou 
dovolenou a  mnoho pohodo
vých chvil s Vašimi bližními.

Je za  námi první část voleb-
ního roku 2010. Po  skoro roč-
ní náročné, dlouhé a v podstatě 
nic neříkající volební kampa-
ni jsme si zvolili nové vedení 
naší země. Jediné, co je již nyní 
zcela zřejmé, je fakt, že nás ne-
čekají lehké časy. Vzhledem 
k tomu, že cestu z krize budou 
hledat vesměs ti stejní poslan-
ci, kteří nás do ní dovedli, není 
na  místě příliš velký optimis-
mus v tom, kdo následky krize 
pocítí nejvíc. Budeme prý mu-
set šetřit. Možná bychom měli 
nějak nahlas říct, že my „ne-
pražští“ musíme šetřit již po-
měrně dlouho. Nepochybuji, 
že určitě na  toto téma vznikne 
nějak nová pracovní skupina, 
na  nichž se v  Praze rozhodně 
nešetří a šetřit nebude. Budeme 
platit odborníky na hledání cest 
k  dosažení rovných příležitostí 
mužů a žen, jak dostat dvouleté 
děti do mateřské školy, jak vo-
lit prezidenta, jak omlouvat od-
por některých lidí k  jakékoliv 
práci, jak odebírat tituly z práv-
nické fakulty, aniž by byl někdo 
potrestán za  to, že je vydával. 
Prostě čeká naše nové vedení 

a  jím ustavené pracovní sku-
piny spousta náročných úkolů, 
které jim bohužel budeme mu-
set znovu zaplatit my. Musím se 
přiznat, že jako učitel matema-
tiky mám s  politikou (a  fotba-
lem) někdy značné problémy. 
Obojí prý nemá logiku, nicmé-
ně já pořád nechápu proč. Mož-
ná by stálo za  zvážení založit 
pracovní skupinu…

Lehké časy nečekají ani naši 
obec. Stát se zajisté nebude 
hojit pouze na  občanech, ale 
k hrazení svých výdajů použije 
i  rozpočty obecní, neboť přece 
musíme šetřit všichni. A  navíc 
obce s  výjimkou Prahy, Brna 
a dalších velkých měst mají do-
konce i peníze. Je přeci pak lo-
gické, že musí šetřit víc…

Nejvýznamnější akcí obce 
v následujícím období bude do-
stavba kanalizace. Tato akce, je-
jíž rozpočet je 70 000 000 Kč, by 
měla začít probíhat na podzim 
letošního roku s  tím, že nejví-
ce prací bude probíhat v  roce 
2011 a  na  počátku roku 2012. 
Oznámení o  přidělení státní 
dotace obdržela obec v prosinci 
roku 2009 a nyní se již půl roku 
snažíme dodat další a další ná-
ležitosti, které ústřední orgán 
potřebuje k  podpisu smlouvy. 
Z  tohoto důvodu Vás nemůže-
me nyní podrobně informovat 
o  harmonogramu prací v  jed-
notlivých lokalitách, uzavírkách 

komunikací a  dalších věcech, 
které s  sebou tato významná 
a potřebná investice přinese.

Snahou vedení obce je, aby 
na dostavbu kanalizace naváza-
la významná změna v dopravní 
situaci v centru obce. V součas-
né době je zpracována situace 
s  kruhovými objezdy a  zlepše-
ním přechodů. Podpora policie, 
stejně jako dopravního odboru 
města Rosic a  Jihomoravského 
kraje snad dává naději na úspěš-
né řešení tohoto problému.

Ve dnech, kdy čtete toto čís-
lo Zastáveckého zpravodaje, se 
dokončuje výstavba parkoviš-
tě na ulici Nádražní. Pevně vě-
říme, že toto parkoviště zlep-
ší nejen situaci na  přestupním 
terminálu, ale rovněž v  oko-
lí polikliniky a  Dělnického 
domu. Na tuto akci by měla na-
vázat změna dopravního zna-
čení na  ulici Babické tak, aby 
bylo bezpečnější přecházení 
od Domu zdraví k lékárně.

Neméně důležitou akcí, která 
nás v letošním roce čeká, je in-
stalace informačního systému 
v obci. V současné době máme 
podchycenu většinu firem, kte-
ré mají zájem být prezentovány 
v tomto informačním systému. 
Celý systém bude sice budo-
ván jako otevřený a  doplnitel-
ný, nicméně protože podléhá 
schválení dopravním paspor-
tem, je nezbytné udělat první 
verzi co nejkompletnější. Při-
pomínky k  tomuto systému 

SLOVO STAROSTY
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ZO schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 2/2010
2. příspěvek ve výši 15 000 Kč TJ Sokol Zastávka
3. příspěvek ve  výši 5  000  Kč Vlastivědnému 

spolku Rosicko-Oslavanska, o. s.
4. příspěvek ve výši 3 000 Kč Myslivecké sdru-

žení Bažant o. s.
5. uzavření mandátní smlouvy mezi mandan-

tem obcí Zastávka a  mandatářem firmou 
Allowanace s.r.o. na zajištění výběrových ří-
zení pro projekt „Dostavba kanalizace v obci 
Zastávka“

6. uzavření plné moci, na  základě které bude 
moci mandatář činit jménem mandanta veš-
keré právní úkony nezbytné k zajištění kom-
pletních zadavatelských činností pro zajištění 
akce „Dostavba kanalizace v obci Zastávka“

7. mandátní smlouvu číslo V  000077 mezi 
mandatářem firmou Renards protender, s.r.o. 
a  mandantem obcí Zastávka na  provedení 
a zajištění přípravy a průběhu veřejné zakáz-
ky s názvem „Centrum celoživotního vzdělá-
vání v obci Zastávka“ (vnitřní vybavení)

8. zakládací smlouvu společnosti Regionální 
úzkorozchodná železnice, o. p. s.

9. statut obecně prospěšné společnosti Re gi o-
nální úzkorozchodná železnice, o. p. s.

10. Mgr.  Jaroslavu Baštařovou jako členku do-
zorčí rady společnosti Regionální úzkoroz-
chodná železnice, o. p. s.

11. RNDr. Petra Pospíšila jako člena správní rady 
společnosti Regionální úzkorozchodná želez-
nice, o. p. s.

12. darovací smlouvu a Smlouvu o zřízení před-
kupního práva jako věcného práva mezi 
TJ  Čechií Zastávka jako dárcem a  obcí 
Zastávka jako obdarovaným  – p. č. 316, 
p. č. 315/22, budova č. p. 512 a budova č. e. 
157 v k. ú. Zastávka

13. nájemní smlouvu mezi obcí Zastávka a  TJ 
Čechií Zastávka

14. následující vnitřní normy: organizační řád, 
rozpočtová pravidla, kontrolní řád, směrnice 
o  svobodném přístupu k  informacím, statut 
účelového fondu

15. volbu přísedícího Okresního soudu Brno-
venkov

16. bezplatný pronájem prostor Dělnického 
domu  – místní organizaci KSČM na  akci 
13. 3. 2010

17. uzavření Smlouvy o  připojení k  distribuč-
ní soustavě č.  700190817000010 mezi obcí 
Zastávka a firmou E.ON Distribuce, a.s., je-
jímž předmětem je připojení čerpací stanice 
v souvislosti s investiční akcí „Zastávka – do-
končení kanalizace“

18. uzavření Smlouvy o  přeložce zařízení dis-
tribuční soustavy č.  Z101004124 mezi obcí 
Zastávka a firmou E.ON Distribuce, a.s., je-
jímž předmětem je překládka kabelů vedení 

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA 24. 2. 2010

však samozřejmě velice rádi 
přivítáme.

Letní měsíce kromě investič-
ních akcí přináší i  celou řadu 
akcí společenských. Pevně vě-
řím, že se společně potkáme 

na  tradičním zastáveckém ví-
ceboji v  netradičních disciplí-
nách, na  turnaji v  malé kopa-
né, při soutěži na  chůdách či 
na  rozloučení s  prázdninami. 
Ty ale naštěstí teprve začína-
jí, a  tak věřím, že je prožijete 

příjemně a  načerpáte mnoho 
sil na  druhou polovinu roku. 
Přejí Vám hodně zdraví, štěstí 
a pohody.

Petr Pospíšil,
starosta obce 
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elektrické energie v  souvislosti s  investiční 
akcí „Zastávka – dokončení kanalizace“

19. uzavření Smlouvy o  vstupu na  pozemek 
a  o  umístění stavby mezi obcí Zastávka 
a  Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizace se sídlem v  Praze, v  souvislosti 
s  připravovanou investiční akcí „Elektrizace 
trati vč. PEÚ Brno – Rapotice (mimo)“

20. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému bře-
menu mezi obcí Zastávka a  firmou E.ON 
Distribuce, a.s., jejímž předmětem je úprava 
přípojky NN u nemovitosti č. p. 96 na ulici 
U Školy v obci Zastávka

21. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému bře-
menu mezi obcí Zastávka a  firmou E.ON 
Distribuce, a.s., jejímž předmětem je uložení 
kabelové smyčky NN  na pozemku p. č. 537/2 
a  547 v  k.  ú. a  obci Zastávka (vedení k  RD 
MUDr. Dvořákové)

22. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému bře-
menu mezi obcí Zastávka a  firmou E.ON 
Distribuce,  a.s., jejímž předmětem je ulože-
ní nové kabelové přípojky NN na ulici Hutní 
osada v souvislostí s připojením garáže pana 
Holešovského

23. uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovída-
jícího věcnému břemenu mezi obcí Zastávka 
a firmou E.ON Distribuce, a.s., jejímž před-
mětem je uložení nové kabelové přípojky NN 
a  pojistkové skříně v  lokalitě ulice Domky 
na  pozemku p.  č. PK 31/14, PK 261 a  p.  č. 
159/1 v k. ú. a obci Zastávka

24. záměr prodeje část pozemku p.  č. 1010/2 
v k. ú. a obci Zastávka o výměře 4 m2.

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

a komisí starosty obce
2. odpověď Bc. Martina Šimáčka ve věci nepo-

stoupení obce Zastávka do II. fáze výběrové-
ho řízení na spolupráci s Agenturou pro soci-
ální začleňování.

ZO ukládá:
1. vedení obce a předsedovi finančního výboru 

zajistit finanční prostředky nezbytné pro za-
ložení společnosti Regionální úzkorozchod-
ná železnice, o. p. s.

2. finančnímu a  kontrolnímu výboru 
Zastupitelstva obce Zastávka do  20.  3.  2010 
připomínkovat následující vnitřní normy:  
vnitřní předpis pro zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu.

ZO schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 3/2010
2. příspěvek ve výši 10 000 Kč HRC Zastávka
3. kvalifikační dokumentaci užšího řízení 

na veřejnou zakázku „Zastávka – dokončení 
kanalizace“

4. zadávací dokumentaci pro podlimitní veřej-
nou zakázku na  stavební práce zadávanou 
v  užším řízení dle zákona č.  137/2006  Sb., 

o veřejných zakázkách, s názvem „Zastávka – 
dokončení kanalizace“

5. zadávací dokumentaci pro podlimitní veřej-
nou zakázku na  stavební práce zadávanou 
v  užším řízení dle zákona č.  137/2006  Sb., 
o veřejných zakázkách, s názvem „Zastávka – 
dokončení kanalizace“, část 2

6. zadávací dokumentace – všeobecné obchod-
ní podmínky – smlouva o dílo

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA 31. 3. 2010
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7. výzvu k  podání nabídky dle §  28, odst.  5, 
zák. č. 137/2006 Sb., užší řízení na veřejnou 
zakázku „Zastávka – dokončení kanalizace“

8. výsledek hospodaření obce Zastávka za hlav-
ní činnost (záporný hospodářský výsledek 
ve  výši 4  331  152,10  Kč) a  snižuje o  tuto 
ztrátu jmění účetní jednotky

9. výsledky řádné inventarizace majetku obce 
Zastávka k 31. 12. 2009 předloženou ústřed-
ní inventarizační komisí

10. výsledek hospodaření bytového hospo-
dářství obce Zastávka za  rok 2009  – ztráta 
ve výši 26 555,99 Kč; ZO rozhodlo, že tato 
ztráta bude pokryta jměním účetní jednot-
ky, a to z fondu hospodářské činnosti

11. výsledek hospodaření příspěvkové orga-
nizace Základní škola a  Mateřská ško-
la T.  G.  Masaryka Zastávka, okres Brno-
venkov za rok 2009 – záporný hospodářský 
výsledek ve výši 25 913,46 Kč 

12. pokrytí záporného hospodářského vý-
sledku Základní školy a  Mateřské ško-
ly T.  G.  Masaryka Zastávka, okres Brno-
venkov ve  výši 25  913,46  Kč z  rezervního 
fondu této organizace

13. výši neinvestičních nákladů za  žáka zá-
kladní školy v  Zastávce (součást přísp. 
organizace Základní škola a  Mateřská 
škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-
venkov) v hodnotě 4 038 Kč po odečtu pří-
spěvku státního rozpočtu

14. výši neinvestičních nákladů za žáka detašova-
ného pracoviště Mateřská škola Babice u Rosic 
(součást přísp. organizace Základní škola 
a  Mateřská škola T.  G.  Masaryka Zastávka, 
okres Brno-venkov) v hodnotě 7 915 Kč

15. hospodaření příspěvkové organizace Dům 
dětí a mládeže Zastávka, okres Brno-venkov 
za rok 2009 – kladný hospodářský výsledek 
ve výši 191 136,69 Kč (z  toho z hlavní čin-
nosti 166 792,69 Kč a z doplňkové činnosti 
24 344,00 Kč)

16. rozdělení do  fondů příspěvkové organi-
zace Dům dětí a  mládeže Zastávka, okres 

Brno-venkov takto: příděl do  rezervní-
ho fondu této organizace 91  136,69  Kč 
(66  792,69  Kč do  rez. fondu hlavní čin-
nosti, 24  344  Kč do  rez. fondu doplňkové 
činnosti), 100  000  Kč příděl do  fondu od-
měn (100  000  Kč do  fondu odměn hlavní 
činnosti)

17. vnitřní předpis a metodický návod postupu 
pro zadávání veřejných zakázek malého roz-
sahu obce Zastávka

18. přijetí dotace od  Energoregionu 2020 
v  rámci projektu „Vybavení učeben 2010“, 
který je spolufinancován Nadací ČEZ, 
ve  výši 149  000  Kč. Za  příjemce dota-
ce zastupitelstvo obce určilo příspěvko-
vou organizaci Základní škola a  Mateřská 
škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-
venkov

19. výši spoluúčasti projektu „Vybavení učeben 
2010“, který je spolufinancován Nadací ČEZ, 
ve výši 51 000 Kč

20. volbu přísedící Okresního soudu Brno-
-venkov

21. prodej pozemku p. č. 333/8, zahrada, o vý-
měře 5 785 m2 za cenu 3 000 000 Kč a ná-
klady prodeje

22. kupní smlouvu č. 7/2010 mezi obcí Zastávka 
a firmou Univers, s.r.o. na prodej pozemku 
p. č. 333/8

23. bezplatný pronájem Dělnického domu pro 
pořádání výroční členské schůze Moravského 
rybářského svazu dne 7. 3. 2010

24. uzavření podnájemní smlouvy Stará osa-
da č.  p.  569, byt č.  4 na  dobu určitou 
do 31. 5. 2010

25. odpis pohledávek:
• náhrada nákladů řízení ve výši 84 000 Kč, 

úmrtí
• 750  Kč  – prodej bytu, z  roku 2004, 

nedobytnost
• 510  Kč  – nájem pozemek  – promlčení 

pohledávky
• 770  Kč  – nájem pozemek  – prodej 

pozemku
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• 270 Kč – nájem pozemek – ukončení ná-
jemní smlouvy

• 1  630  Kč  – nájem pozemek  – prodej 
pozemku

• 700 Kč – nájem pozemek – ukončení ná-
jemní smlouvy

• 1  165  Kč  – nájem pozemek  – promlčení 
pohledávky

• 720 Kč – nájem pozemek – ukončení ná-
jemní smlouvy

• 125  Kč  – nájem pozemek  – prodej 
pozemku

• 800  Kč  – nájem pozemek  – prodej 
pozemku

26. dohodu o  partnerství k  projektu „Tech-
nologické centrum a  elektronická spisová 
služba ve  správním obvodu obce s  rozšíře-
nou působností Rosice“ uzavřenou mezi 
městem Rosice jako realizátorem a  obcí 
Zastávka jako partnerem

27. bezplatný pronájem sportovního areálu obce 
Zastávka místní organizaci KSČM Zastávka 
na pořádání prvomájových oslav

28. uzavření smluvních vztahů s  Úřadem prá-
ce Brno-venkov směřujících k zajištění pra-
covních příležitostí v rámci Obecního úřadu 
Zastávka

29. následující počet zaměstnanců:
• Útvar bytového hospodářství 1,00 úvazku
• Správně ekonomický útvar 4,00 úvazku
• Organizační složka knihovna obce 1,00 

úvazku
• Technický útvar 6,50 úvazku (navýšení 

2,00 úvazku v  souvislosti se spoluprací 
s Úřadem práce na 8,50 do 31. 10. 2010)

• Celkem od 1. 4. 2010 – 14,50 úvazku
30. dohodu o  vytvoření pracovních příležitostí 

v rámci veřejně prospěšných prací a poskyt-
nutí příspěvku č. BOA-V-15/2010

31. smlouvu o  zřízení práva odpovídající věc-
nému břemenu mezi obcí Zastávka a firmou 
E.ON Distribuce,  a.s. v  souvislosti s  ulože-
ním kabelové smyčky NN na  pozemcích 
p. č. 1129/1 a 1129/6 v k. ú a obci Zastávka

32. smlouvu o  výpůjčce přístřešku na  zpětný 
odběr elektrozařízení uzavřenou mezi obcí 
Zastávka a firmou ASEKOL, s.r.o.

33. smlouvu o  výpůjčce dvou kusů stacionár-
ních kontejnerů pro zpětný odběr elektro-
zařízení uzavřenou mezi obcí Zastávka a fir-
mou ASEKOL, s.r.o.

34. smlouvu o budoucí smlouvě kupní na pro-
dej pozemků p.  č.  1003/29 a  p.  č.  1004/5 
v k. ú. a obci Zastávka jako zahrady

35. prodej pozemku p.  č. 1010/2 v  k.  ú. a  obci 
Zastávka o výměře 4 m2 za cenu 300 Kč/m2 
a náklady vzniklé řízením

36. záměr pronájmu pozemku p. č. 161/15 o vý-
měře 104 m2 v k. ú. a obci Zastávka 

37. záměr pronájmu části pozemku p.  č. 976 
v k. ú. a obci Zastávka 

38. záměr pronájmu části pozemku p.  č. 165 
o výměře 30 m2 v k. ú. a obci Zastávka.

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

a komisí starosty obce
2. informaci starosty obce ve  věci postupu 

obce Zastávka při realizaci akce „Centrum 
celoživotního vzdělávání v obci Zastávka“

3. navýšení členského příspěvku do  Energo-
regionu 2020 pro rok 2011 o 5%

4. informaci starosty obce o hospodaření spo-
lečnosti KTS Ekologie  s.r.o. za  rok 2009, 
o  průběhu jednání dozorčí rady a  valné 
hromady a  o  výhledu hospodaření a  čin-
nosti v roce 2010

5. informaci vedení obce o  výzvě bytového 
družstva Réna k  vrácení finančních pro-
středků, které obec Zastávka získala za pro-
dej pozemků pod bytovými domy tohoto 
bytového družstva 

6. informaci o srovnání práce knihoven v roce 
2009, v  této souvislosti oceňuje práci kni-
hovnice obce Zastávka

7. text Memoranda o  vzájemné spolupráci 
při provozu a dalším rozvoji Jaderné elek-
trárny Dukovany, který bude uzavřen mezi 
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obcemi ležícími v pětikilometrovém pásmu 
kolem JEDU, Energoregionem 2020 (je-
hož je obec Zastávka členem) a  skupinou 
ČEZ, a. s.

8. informaci o postupu obce Zastávka ve věci 
„Rozšíření stávajícího zařízení ke  sbě-
ru, výkupu a  využívání odpadů o  zařízení 
ke sběru, skladování a zpracování autovra-
ků“ v areálu firmy Barko

9. návrh závěrečného účtu Mikroregionu 
Kahan dso.

ZO ukládá:
1. starostovi obce a  předsedovi finančního 

výboru navýšit rozpočet příspěvkové or-
ganizaci Základní škola a  Mateřská ško-
la T.  G.  Masaryka Zastávka, okres Brno-
venkov o 51 000 Kč (spoluúčast projektu)

2. vedení obce jednat se SBD Réna Ivančice 
a informovat o tomto jednání ZO

3. pověřuje starostu obce podpisem kup-
ní smlouvy č.  7/2010 mezi obcí Zastávka 
a firmou Univers, s.r.o. na prodej pozemku 
p. č. 333/8.

ZO schvaluje:
1. dodatek č. I ke Smlouvám o budoucí smlou-

vě kupní, uzavřený se nájemci domu č. p. 569 
v Zastávce

2. rozpočtové opatření č. 4/2010
3. zadávací dokumentaci pro veřejnou za-

kázku malého rozsahu na  dodávku zada-
nou v řízení dle příručky pro žadatele a pří-
jemce Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod a dle zákona č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách, v  platném znění, kte-
rý se použije přiměřeně, na  akci s  názvem 
„Centrum celoživotního vzdělávání v  obci 
Zastávka – zařízení budovy“

4. výzvu k podání nabídky na veřejnou zakáz-
ku na  akci s  názvem „Centrum celoživot-
ního vzdělávání v  obci Zastávka  – zařízení 
budovy“

5. uzavření Smlouvy o přezkoumání hospodaře-
ní za rok 2010 s firmou Bohemia Audit, s.r.o.

6. projekt Česká knihovna 2010
7. bezplatný pronájem Dělnického domu v pá-

tek 7.  5.  2010 na  konání oslavy Majálesu 
Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka

8. smlouvu o  budoucí smlouvě kupní mezi 
obcí Zastávka a družstvem Nový byt, byto-
vé družstvo, na  budoucí prodej spoluvlast-
nického podílu id. 6/10 nemovitosti bytový 
dům č. p. 570 

9. bezplatný pronájem parkoviště před 
Hornickým domem dne 19. 5. 2010 v době 
od  9.00 do  11.00 za  účelem umístění re-
klamního stanu KSČM v  souvislosti s  vol-
bami do  Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky

10. záměr pronájmu pozemku p.  č. 27/1 o  vý-
měře 875  m2 v  k.  ú. a  obci Zastávka, jako 
zahrady

11. pronájem části pozemku p. č. 986 o výměře 
190 m2 v k. ú. a obci Zastávka, jako zahrady

12. pronájem pozemku p.  č. 161/15 o  výměře 
104 m2 v k. ú. a obci Zastávka, jako zahrady

13. pronájem části pozemku p. č. 165 o výměře 
30 m2 v k. ú. a obci Zastávka, jako zahrady

14. záměr prodeje pozemku p.  č. 1003/2  – 
1003/30 a  p.  č. 1004/4  – 1004/16 v  k.  ú. 
a  obci Zastávka, jako zahrady, současným 
nájemníkům uvedených pozemků

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA 28. 4. 2010
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15. smlouvy o  zřízení věcného břemene mezi 
obcí Zastávka a  firmou E.ON Česká repub-
lika s.r.o. na pozemky p. č. PK 208/2 v k. ú. 
a obci Zastávka v souvislosti s realizací stavby: 
„Zastávka, Kloboučky, kabel NN, p. Ševčík“

16. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcné-
ho břemene uzavřenou mezi obcí Zastávka 
a firmou Telefónica O2 Czech Republic, a. s. 
na pozemky p. č. 27/1, 24/4, 133/7, PK 240/2, 
PK 212, PK 73, PK 208/2, PK 211/2, PK 
226/1, PK 214 v k. ú. a obci Zastávka v sou-
vislosti s realizací stavby: „Zastávka, I. etapa 
ÚPS – výměna AL kabelů, M-073-2-4228“

17. zajištění režimu stálé pohotovosti členů 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
Zastávka, která je zařazena do kategorie JPO 
II/2 dle „Požárního poplachového plánu 
Jihomoravského kraje“ v roce 2010

18. záměr prodeje p. č. 982/6 o výměře 19 m2.

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

a komisí starosty obce
2. usnesení vlády č. 229 ze dne 22. 3. 2010 o po-

zvání účastnických států Organizace pro 
bezpečnost a  spolupráci v  Evropě a  Úřadu 
pro demokratické instituce a  lidská prá-
va Organizace pro bezpečnost a  spolupráci 
v Evropě k pozorování voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky.

ZO ukládá:
1. místostarostovi a  řediteli školy  – navrhnout 

řešení havarijního stavu ve školní kuchyni
2. starostovi obce – podepsat smlouvy mezi obcí 

Zastávka a družstvem Nový byt na budoucí 
prodej spoluvlastnického podílu id. 6/10 ne-
movitosti bytový dům č. p. 570.

Odbor vnitřní správy MěÚ Rosice ozna-
muje, že z důvodu nadměrného zatížení úse-
ku cestovních pasů v  letních měsících, bu-
dou mimořádně v období od 1. června 2010 
do  31.  srpna 2010 navýšeny úřední hodiny 
na přepážce cestovních pasů a to:

pondělí 8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin
úterý 8.00–11.30 a 12.30–13.30 hodin
středa 8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin

Těšíme se na vaši návštěvu.

ASTA – X
C H O V A T E L S K É  P O T Ř E B Y NOVĚOTEVŘENOOD1. 7. 2010
Prodejna s pestrým 
a přehledným sortimentem 
pro každý zvířecí druh…

Palackého nám. 46, Rosice (Rahnův dům – vchod ze dvora)
Po–pá 8.00–18.00 h, so 8.00–15.00 h
Tel.: 739 438 143

Odborná literatura • 
k zapůjčení
Bazar koutek• 

Rozvoz zboží• 
Poradenství• 
Inzerce• 

inzerce

MIMOŘÁDNÉ ÚŘEDNÍ 
HODINY PRO VYŘÍZENÍ 
CESTOVNÍHO PASU
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Pan Ludvík Holub se narodil 
21. dubna 1925 v Ladné na Slo-
vácku. Studoval v  klášterním 
gymnáziu redemptoristů v  Li-
bějovicích u Netolic. Po zrušení 
kláštera navštěvoval zeměděl-
skou školu v Podivíně. Po osvo-
bození pracoval v  Jednotném 
svazu českých zemědělců jako 
okresní tajemník v  Hodoníně 
a v Mikulově. 

Po roce 1948 se v době výkonu 
vojenské služby ve  slovenských 
Topolčanech angažoval v třetím 
odboji. Založil skupinu Tribeč, 
která rozšiřovala katolické no-
viny, knihy a  letáky. Za  „pro-
tistátní činnost“ byl v roce 1951 
odsouzen na tři roky nepodmí-
něně a propadnutí majetku. Byl 
vězněn v Mikulově a v brněnské 

věznici na Cejlu. Většinu trestu si 
odpykal v  nápravně -pracovním 
táboře na  uhelném dole Ferdi-
nand v Babicích u Rosic. Po pro-
puštění pracoval na  dole Julius 
a už zůstal žít v Zastávce. Věno-
val se kulturní činnosti v závod-
ním klubu dolu Julius a ve Sdru-
ženém klubu pracujících. Založil 
divadelní soubor a napsal něko-
lik divadelních her, které byly 
uvedeny na jevištích v Zastávce 
a okolí. 

Řadu let vedl také výtvar-
ný kroužek, jeho koníčkem 
bylo fotografování a amatérské 
filmování. 

Ludvík Holub je ale znám 
především jako malíř. Vystavo-
val na Slovensku, v Drážďanech, 
nejvíce ale v Brně, v Ivančicích, 
Náměšti, v  rodné Ladné a  sa-
mozřejmě v  Zastávce a  po  ce-
lém Rosicku. 

mh
V 
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LUDVÍK HOLUB OSLAVIL ŽIVOTNÍ 
JUBILEUM
V dubnu oslavil významné 
životní jubileum zastávecký 
malíř, divadelní režisér 
a dlouholetý organizátor 
kulturního života v obci pan 
LUDVÍK HOLUB.
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Za  účasti jedenácti týmů se 
konalo velké klání týmů z blíz-
kého i vzdálenějšího okolí. Po-
řadatele těšil velký zájem o ten-
to turnaj a  potěšily převážně 
kladné ohlasy týkající se nejen 
pořadatelství, ale především 

krásného areálu a  možnosti 
nejen si zahrát fotbal, ale zajis-
tit dětem i  doprovodu oprav-
du pěkné prožití sobotního 
dopoledne. A  přestože výsled-
ky se nemusí zdát důležité: i  ti 
nejmenší hrají, aby vyhráli…

KONEČNÉ POŘADÍ:
 1. I. FC Boby Brno 03
 2. SK Líšeň 
 3. ČAFC Židenice 03
 4. FŠ Třebíč
 5. SK Žebětín
 6. RAFK Rajhrad
 7. Kohoutovice
 8. I. FC Boby Brno 04
 9. ČAFC 04
10. Zbýšov 
11. TJ Čechie Zastávka

Nejlepší střelec: Nikolaos Tipoas 
(1. FC Boby Brno 03) – 13 gólů
Nejlepší brankář: Filip 
Rohony (FS Třebíč)
Nejlepší hráč: Tomáš Klement 
(SK Líšeň)

pep

V  neděli 25.  dubna 2010 se 
konala tradiční jarní turistická 
vycházka pořádaná odborem 
Asociace sportu pro všechny při 
TJ  Čechie Zastávka. Vycházka 
je pořádána pro širokou 
zastáveckou veřejnost, 
obzvláště pak pro rodiče 
s dětmi. Možná kvůli tra-
dici, možná pro nádherné 
jarní ráno se na startu se-
šlo více jak 40  účastníků. 
Větší polovinu pak tvořily 
děti. Trasa vycházky vedla 
od Thermony, přes nádra-
ží, na  Plantáže a  Babický 

les, nad Habřiny. Odtud jsme 
sešli k potoku, kde jsme opekli 
špekáčky a  slavnostně vyhlási-
li výsledky soutěží, které jsme 
cestou pro děti připravili. Děti 

dostaly na upomínku účastnic-
ký list a malou sladkou pozor-
nost. Pro informaci  – soutěži-
lo se například v  hodu šiškou 
na cíl, poznávání stromů a ky-
tiček, či v  zazpívání písničky 
nebo recitaci básničky. Ke skvě-
lé pohodě přispělo i to, že hodu 

šiškou na  cíl se s  ver-
vou a  smíchem zúčastni-
li i maminky a  tatínkové. 
Dle mínění všech účastní-
ků se akce vydařila a  těší 
se už teď na tu příští.

Tak tedy za rok 
na shledanou se těší 

za odbor ASPV 
Liba Říhová  

a Laďa Křivánek

TURNAJ PŘEDPŘÍPRAVEK
V sobotu 29. května 2010 proběhl v areálu TJ Čechie první turnaj 
pořádaný TJ Čechií Zastávka pro tzv. kategorii předpřípravek 
(ročník narození 2003 a mladší).

Jarní turistická neděle
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S  ním debatovali členové 
o  všem, co se týkalo zastávec-
kého života. V  poslední době, 
jak se ukázalo, vadila nejvíce 
členům špatná kvalita kabelové 
televize.

Jednotliví členové výboru 
referovali o své činnosti minu-
lé, ale především se zmiňovali 
o tom, co chystají pro členy klu-
bu v tomto roce. Největší zájem 
bývá vždy o vycházky organizo-
vané Janem Karberem minimál-
ně jednou za měsíc (ale stává se 
už normou, že vycházek v kaž-
dém měsíci přibývá) a o výlety, 
které společně s  členy výboru 
připravuje, vymýšlí a  realizu-
je Zora Stejskalová. Tentokrát 
se všichni shodli na  třech zá-
jezdech, které by měly směřo-
vat do Beskyd, do Českého ráje 
a do termálních koupelí.

Členové klubu se také od paní 
Šaldové dozvěděli, že kdo nemá 
zaplacen členský příspěvek 
za  uplynulé dva roky, měl by 
tak učinit co nejdříve, pokud 
chce členem klubu zůstat. Po-
kud členské poplatky neuhradí, 
bude z klubu vyškrtnut.

8. února 2010 při další člen-
ské schůzi přednesla Zora Stejs-
kalová přednášku o Izraeli dopl-
něnou o videofilm z této země, 
natočený během jejího tamního 
pobytu společně s dalšími členy 
zájezdu.

O  měsíc později, 8.  břez-
na 2010, se odehrála v  Děl-
nickém domě oslava Meziná-
rodního dne žen  – tentokrát 
dokonce za  účasti regionální 
televize, která z  oslavy natoči-
la zdařilý sestřih. Oslavy byly 
organizovány ve  stylu maškar-
ního plesu: začal tanečnicemi 
z Lúčnice, pak bylo možno vi-
dět mušketýry s  Mylady, mo-
týla Emanuela s  makovou pa-
nenkou, zraněnou sportovkyni, 
malou školačku s tatínkem, jak 
jdou poprvé do školy, pekařku, 
miminko, čerta a kominíčka… 
a dokonce i arabská dvojice při-
letěla na tento maškarní rej, aby 
si s  členkami zakouřila vodní 
„dýmku míru“.

Při dubnovém setkání promí-
tl pan Procházka film o činnosti 
klubu, jak ji sám zaznamenával 

při každém našem společném 
setkávání. Na  tomto setkání 
se hodně oslavovalo: tři člen-
ky našeho klubu oslavily své 
kulaté narozeniny, přičemž 
paní Medková slavila již své 
85. narozeniny!

V pondělí 10. května 2010 se 
sešly členky klubu při slavnost-
ní atmosféře Dne matek (ale pá-
nové z klubu u toho byli také!) 
Kulturní program připravily 
členky výboru opravdu bohatý! 
Ženám přišly poblahopřát děti 
z mateřské školky spolu s paní 
učitelkou, které přednášely, zpí-
valy a  tančily. Poté zahráli žáci 
hudební školy i se svými učite-
li a  závěr programu patřil ma-
lým mažoretkám z Rosic. Také 
pan starosta přednesl u  příle-
žitosti Dne matek básničku. 
O Dni matek nám povyprávěla 

KLUB SENIORŮ ZASTÁVKA
Rok 2010 zahájil klub seniorů jako obvykle valnou hromadou, na kterou se přišel podívat 
i pan starosta.

Výlet na Oslavku
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paní Rausová a  spolu s  Rove-
ry zazpívala paní Medková, 
která od  Roverů dostala dárek 
k  85.  narozeninám, protože 
spolu už dlouhá léta koncertují.

20. května 2010 se měl konat 
zájezd do Beskyd, který byl ale 
vzhledem k záplavám v oblasti 
severní Moravy zrušen.V sou-
časné době se jedná o náhrad-
ním termínu pro tento zájezd. 
Na místo zájezdu se ale 20. květ-
na 2010 zúčastnilo několik čle-
nů klubu lékařské přednášky 
v Hornickém domě.

Na  rozdíl od  zájezdu se ale 
uskutečnila řada vycházek 
do  okolí. V  lednu to byly vy-
cházky dvě: jedna byla kulturní 
a  zavedla členy klubu do  Brna 
na výstavu Zlato Inků a na vý-
stavu Alfonse Muchy, při dru-
hé navštívili senioři Domašov. 
V  únoru byli členové klubu 
v Senoradech a na „Ketkováku“, 
v  březnu prošli Mariánským 
údolím do  Zbraslavi a  potom 
se podívali do  Rosic a  Tet-
čic. V  dubnu vedla první vy-
cházka do  Oslavan na  výstavu 

polodrahokamů, poté se podí-
vali účastníci vycházky do Bis-
koupek, na  biskoupský kopec. 
V  květnu bylo několik členů 
v Moravském Krumlově na vý-
stavě Slovanská epopej Alfon-
se Muchy, při další vycházce se 
Chroustovským údolím vyda-
li do  Domašova, poslední vy-
cházka směřovala na  otvírání 
studánek do Újezda.

Za klub seniorů  
Zora Stejskalová  

a Iva Klímová

JARO
   NA ŠACHOVNICÍCH

20. 3. 2010 v Rajhradě ša
chová mládež sehrála 24. roč
ník memoriálu Jana Krej
čího, který se hrál současně 
jako 4.  kolo krajského pře
boru mládeže v rapidšachu.

V nejmladší kategorii si dva 
naši zástupci mezi 46 účast-
níky vedli velmi dobře, když 
David Dumek obsadil 16. 
místo (4 body ze 7 možných) 

a  Richard Brázda obsadil 
24. místo (3,5 b). 

V kategorii starších žáků se 
sešlo 40 hráčů a hráček. Sedm 
kol skvěle zahrál Roman Kru-
pica, když se ziskem 4,5 b ob-
sadil 9.  místo. Další tři naši 
zástupci skončili za  sebou 
v  tomto pořadí: 27.  Daniela 
Dumková (3 b), 28. Soňa Sý-
korová (také 3 b), 29. Jan Hra-
decký (3 b).

Uherskohradišťsko 
kralovalo přeborům 
škol 2. stupně

Zlato pro  ZŠ Boršice 
a 2. místo pro ZŠ UNESCO 
Uherské Hradiště. Nejlep-
ším jihomoravským týmem 
se podle očekávání stalo 
Gymnázium Zastávka, jehož 
družstvo ve  složení Rudolf 
Zezula (5,5 b), Nataša Rich-
terová (4  b), Roman Krupi-
ca (2,5 b) a Daniela Dumko-
vá (7 b – nejúspěšnější dívka 
v  turnaji) skončilo v konku-
renci 29 týmů na  krásném 
osmém místě. 

ŠACHOVÁ MLÁDEŽ 
V RAJHRADĚ

Připravil: Aleš Dumek
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V  útulném prostředí hracích 
místností DDM Kuřim se u  ša-
chovnic sešli domácí Domečká-
ři, Sokolíci ze Zastávky, Sokolíci 
z Vranovic a Slované z Ivančic. 

Jelikož v  kategorii starších 
žáků se sešlo pouze sedm hrá-
čů, rozhodli se pořadatelé slou-
čit oba předpokládané turnaje 
do  jednoho. Vzhledem k  ome-
zenému počtu zúčastněných 
klubů ovšem nejednou zazněly 
„hlášky“ ve  stylu: „To jste nám 
mohli říct dopředu, že budeme 
hrát spolu, to jsme si to mohli pře-
dehrát doma a  sem jen nahlásit 
výsledek.“ 

Od začátku ovládali první ša-
chovnice podle papírových před-
pokladů starší žáci. Mladší žáci si 
ale s nimi nezadali a zdatně je pro-
háněli. O  medailových místech 
se rozhodovalo až v  posledním 

sedmém kole. Ze čtveřice ucha-
zečů na  1.  místo si nejlépe vedl 
Vojtěch Straka z Vranovic, který 
ztratil v  sedmi zápasech pouze 
půlbod. O ten jej připravila cel-
kově druhá Daniela Dumková 
s  konečným ziskem 5,5  b, když 
v posledním zápase ztratila bod 
s celkově třetí Adélou Rapcovou 
z Vranovic (také 5,5 b). 

V  kategorii mladší dívky zís-
kala bronzovou medaili Julie 

Richterová (2  b). Mezi staršími 
dívkami zvítězila a  titul okres-
ní přebornice získala Daniela 
Dumková (5,5 b), bronz vybojo-
vala Soňa Sýkorová (3 b). V ka-
tegorii H10 (chlapci do  10 let) 
se okresním přeborníkem stal 
David Dumek. Richard Brázda 
obsadil 5.  místo (3  b). V  kate-
gorii H12 obsadil 3.  místo Ro-
man Krupica (5 b), Jan Hradecký 
5. místo (4,5 b).

BRNO-VENKOV ZNÁ MLÁDEŽNICKÉ 
PŘEBORNÍKY V RAPIDU
V sobotu 27. 3. 2010 v Kuřimi 
sehráli mládežníci okresní 
přebor Brno-venkov 
v rapidšachu.

Osm družstev mladších 
žáků jihomoravského kraje 
změřilo svoje síly v zasedačce 
obecního úřadu v Hajanech.

„Tým snů“ Lokomotivy 
Brno A složený výhradně z fina-
listů MČR mládeže a úspěšných 

borců z Turnaje šachových na-
dějí získal 46,5 bodu ze 48 mož-
ných a  suverénně vyhrál. Dru-
hé skončilo družstvo Durasu, 
třetí místo vybojovalo družstvo 
DDM Vyškov. Na 4. a 5. místě 
skončila družstva z Kuřimi ná-
sledovaná béčkem Lokomotivy. 

Na  sedmém místě se umísti-
lo družstvo Sokola Zastávka 
ve složení Roman Krupica, Jan 
Hradecký, David Dumek, Ri-
chard Brázda, Julie Richterová, 
Ondřej Odehnal, Pavel Planka. 
A poslední místo zbylo na Tat-
ran Poštorná.

Družstva mladších žáků: do Hajan!
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Letos přijelo do  louckého 
kláštera změřit síly těchto devět 
hráček: domácí Zuzana a  Lu-
cie Konvičkovy (obě ŠK Gym. 
a  Střední pedagog. škola Zno-
jmo), hosté z  daleka Magdale-
na a  Karolína Kořenovy (obě 
TJ  Tourist Biomedica Říčany), 
Veronika Domská a  Kristý-
na Šperková (Sportovní klub 
DDM Vyškov) a  nejblíže to 

do Znojma měly Daniela Dum-
ková, Julie Richterová a  Soňa 
Sýkorová (Sokol Zastávka). 
Vzhledem k  počtu účastnic se 
hrálo systémem každá s  kaž-
dou. Z  pohledu na  startovní 
listinu bylo jasné, že dojde pří-
mo k  sestrovražedným soubo-
jům :-), vždyť v  turnaji starto-
valy hned dvě sesterské dvojice. 
A  hned v  prvním kole proti 
sobě nastoupily sestry Magda 
a Karolína a s převahou zvítězi-
la starší Magda, jedna z  turna-
jových favoritek.

Již ve  druhém kole jsme za-
znamenali předčasné finále, 
když proti sobě nastoupily další 
dvě favoritky turnaje – Kristýna 

Šperková a  Daniela Dumková. 
Obě slečny usilovně přemýšlely, 
jak vyhrát, a tak souboj na ost-
ří nože končil časovkou, ze kte-
ré vytěžila bod Daniela, když 
Kristýně spadl praporek o  ně-
kolik sekund dříve. V  dalších 
zápasech Daniela neponechala 
nic ani náhodě, ani soupeřkám 
a zaslouženě získala za vítězství 
v  turnaji titul Znojemská krá-
lovnička 2010 (8/8 b). Zastávka 
může oslavovat titul již potře-
tí v řadě, jelikož v předchozích 
dvou ročnících vyhrála Nataša 
Richterová, která nyní hájí bar-
vy Durasu Brno. Druhá skon-
čila Kristýna Šperková (6,5/8), 
na  třetím místě se umístila 
Magdalena Kořenová (5,5/8). 
Soňa Sýkorová (4  b) obsadila 
6. místo, Julie Richterová (2 b) 
7. místo.

Druhé úterý 
úspěšné

11.  5.  2010 se naši mladí 
šachisté zúčastnili pravidel-
ného turnaje v  Brně. Mezi 
„služebně staršími“ si vel-
mi úspěšně vedla Daniela 
Dumková, na  kterou zbyla 
pomyslná bramborová me-
daile. Roman Krupica skon-
čil na pěkném 6. místě. Mezi 
„začátečníky“ si skvěle vedl 
David Dumek, kterého pro-
hra s  pozdějším vítězem 
turnaje ve  třetím kole stá-
la prvenství (a  postup mezi 
služebně starší). Julie Rich-
terová se ziskem 2 bodů ob-
sadila 17. místo.

ZÁSTUPCI NAŠEHO KRAJE 
HRÁLI NA MČR OSMILETÝCH

V neděli 16. května 2010 skončilo dvoudenní otevřené Mis-
trovství ČR dětí do 8 let. Zástupci našeho oddílu se pěkně zvi-
ditelnili. Julie Richterová jako jediná zástupkyně jihomorav-
ského kraje skončila na 16. místě. Richard Brázda (5 b) obsadil 
38.  místo (z  88 startujících). Z  dalších čtyř jihomoravanů jej 
předstihl pouze devátý Matěj Cypris z Poštorné (6 b). Za Ríšou 
skončili členové brněnských klubů – 55. Tomáš Koci a 63. Sta-
nislav Dufek (oba 4 body a oba z Lokomotivy Brno) a 76. Šimon 
Vémola z brněnských Vinohrad (3 body).

ZNOJEMSKÁ KRÁLOVNIČKA 
JE OPĚT ZE ZASTÁVKY
V rámci Mezinárodního šachového festivalu Znojmo 2010 
proběhl 24. 4. 2010 turnaj dívek do 14 let známý jako Znojemská 
královnička.
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Našemu družstvu ve  složení 
Roman Krupica (2,5  b), Radek 
Musil (3  b), Daniela Dumko-
vá (4,5 b), David Dumek (4 b), 
Jan Hradecký (2,5  b) a  Soňa 

Sýkorová (5,5  b) se letos neda-
řilo synchronizovat vítězství 
na  více šachovnicích najednou 
a po dvou vítězstvích, jedné re-
míze a šesti porážkách skončilo 

v  dolní části výsledkové listiny. 
V souběžně probíhajícím turna-
ji dvojic do osmi let po dvou ví-
tězstvích, dvou remízách a  čty-
řech prohrách skončily naše 
šachové naděje Richard Brázda 
(2,5  b) a  Julie Richterová (3  b) 
na 23. místě z 28 týmů. 

Děkujeme obci Zastávka 
za finanční příspěvek, který po-
kryl náklady na  účast našich 
hráčů.

Na  Vyškovské rošádě se 
22.  května 2010 sešlo celkem 
88  dětí nejen z  jižní Mora
vy, ale i  z  Poličky a  Frýdku
Místku.

Tento turnaj se hrál součas-
ně jako 5.  turnaj KP mládeže 
v  rapidšachu. V  turnaji špun-
tů, tj. v turnaji dětí do osmi let, 
na Richarda Brázdu (4,5 b) vy-
šla nakonec bramborová me-
daile, Julie Richterová (3,5  b) 
obsadila pěkné 8.  místo. Mezi 

dětmi do  12  let na  Davida 
Dumka (4  b) vyšlo 22.  místo, 
těsně za  ním skončil (také se 
4  body) na  24.  místě Roman 
Krupica, na 38. místě (z 57 hrá-
čů) se umístil Ondřej Odehnal. 

V nejstarší kategorii do 18 let 
zaznamenal úspěšný comeback 
Radek Musil, když po  dvou-
měsíční přestávce uhrál 4 body 
a obsadil 8. místo.

Daniela Dumková skončila 
se ziskem 3 bodů na 12. místě 
(v 18členném startovním poli).

Vyškovské rošování

49. ŠACHOVÉ ZAJEČICE
Poslední květnový víkend byl zejména ve znamení voleb, ale šachová 
mládež z celé republiky se sjela do Seče u Chrudimi, aby se zde utkala 
v turnaji družstev starších žáků o titul mistra republiky (dřív se tento 
turnaj hrával v Zaječicích, které v názvu turnaje zůstaly dodnes).



18 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

ŠK
OL

ST
VÍ

Vážení přátelé, 
dovolte, abych Vás seznámil 

s aktivitami naší školy přesahu-
jícími rámec klasické vzděláva-
cí činnosti, které se uskutečni-
ly v  průběhu druhého pololetí 
školního roku 2009/2010. 

Již v  minulém Zpravodaji 
jste byli podrobně informová-
ni o zápisu dětí do prvních roč-
níků základní školy pro  příští 
školní rok, který proběhl na po-
čátku února. 

Koncem tohoto měsíce pak 
byla zahájena příprava reali-
zace projektu „Žijeme spolu“, 
v rámci kterého proběhly v mě-
síci květnu dvě akce. Nejprve 
se naši žáci zapojili do přírodo-
vědné soutěže, která se uskuteč-
nila v naší škole za účasti žáků 
z  partnerské školy v  Bělé pod 
Bezdězem, a  v  závěru měsíce 

odjeli vybraní žáci naší školy 
do Bělé pod Bezdězem, kde pro 
ně bylo připraveno třídenní po-
znávací putování po  Kokořín-
sku. Učitelé také zahájili práce 
na přípravě elektronické podo-
by pracovních listů pro výuku 
českého jazyka, jejichž zpraco-
vání je jedním z cílů projektu. 

Součástí učebních osnov naší 
školy se na  základě zpracova-
ného ŠVP stal projektový tý-
den. Jeho prostřednictvím naše 
škola v  měsíci dubnu realizo-
vala výuku průřezových témat 
reflektujících aktuální problé-
my současného světa v  oblasti 
enviromentální, multikulturní 
a v oblasti osobnostního a soci-
álního rozvoje našich žáků. 

Den matek jsme si připo-
mněli vystoupením našich žáků 
na  tradiční akademii, zamýšle-
né jako poděkování všem ma-
minkám za péči a lásku, kterou 

svým dětem věnují. Odměnou 
našim vystupujícím byly vel-
mi pozitivní reakce zaplněného 
sálu Dělnického domu.

V posledním květnovém mě-
síci měli rodiče možnost za-
psat svoje děti k předškolnímu 
vzdělávání do  mateřských škol 
v Zastávce a v Babicích. Je nám 
velmi líto, že vzhledem k dočas-
nému převisu poptávky po mís-
tech v  předškolních zařízeních 
jsme letos poprvé nemoh-
li uspokojit všechny zájemce. 
Rozhodnutí o nepřijetí obdrže-
lo osm zájemců.

Měsíc červen probíhá v  naší 
škole každoročně zejména 
ve  znamení školních výletů 
a  toužebného očekávání konce 
školního roku. Protože blíží-
cí se prázdniny jsou obdobím, 
ve kterém si většina z nás užívá 
zaslouženého odpočinku v po-
době rodinných dovolených, 
přeji Vám všem jejich pohodo-
vé prožití za krásného a sluneč-
ného počasí.

Ing. Zdeněk Strnad, 
ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE… 
DRUHÉ POLOLETÍ
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V  únoru letošního roku se 
v  Kuřimi uskutečnilo okres-
ní kolo Národní soutěže ZUŠ 
v  komorní hře žesťových de-
chových nástrojů. Naše škola 
zde byla zastoupena žesťovým 
kvartetem ve složení: Jakub Foj-
ta, trubka; Kryštof Kratochvíl, 
trubka; Markéta Kratochvílo-
vá, trubka; Richard Hubička, 
tenor. Uvedené kvarteto repre-
zentovalo naši školu velmi dob-
ře a bylo v tomto kole oceněno 
3.  místem. Všem zúčastněným 
žákům k tomuto výsledku ještě 
jednou blahopřeji a  jim i panu 
učiteli Křížovi, který je na sou-
těž připravil, za dosažené umís-
tění děkuji.

Umění oceněného kvarte-
ta i  dalších žáků hudebního 

a  tanečního oboru jste mohli 
sami ocenit na některé z mno-
ha akcí, které naše škola tra-
dičně pořádala, případně se 
na nich podílela (seznam v  ta-
bulce dole).

Žáci výtvarného oboru pre-
zentují své výsledky na  vý-
stavách, a  to ve  výloze pe-
kařství, kde je stálá výstava, 
a  také v  prostorách obecního 
úřadu, kde byly 8.–16.  června 
2010 vystaveny práce letošních 
absolventů.

Absolventské práce žáků vý-
tvarného oboru byly vystaveny 
také na  absolventských kon-
certech, které se uskutečnily 
jako obvykle v  sálu základní 
školy v Rosicích. Na absolvent-
ských koncertech uzavřeli své 

studium prvního či druhého 
stupně tito naši žáci:
Výtvarný obor
Jitka Plucarová, Anita Svači-
nová, Richard Klement, Dan 
Klement, Zuzana Bábková, 
Erika Kratochvílová, Magda-
lena Schlosserová, Veronika 
Švábová
Taneční obor
Zuzana Janošíková, Barbora 
Křivánková
Hudební obor
Martina Patočková – akordeon, 
Radek Řezáč  – klarinet, Alena 
Valová – klarinet, Kryštof Kra-
tochvíl – trubka, Martina Fojto-
vá – příčná flétna.

V  uplynulém školním roce 
studovali žáci pod vedením 
těchto pedagogů:
Výtvarný obor
Milena Krupicová

Krátké ohlédnutí za „uměleckým“ 
školním rokem v ZUŠ Zastávka

 22. 10. 2009 Žákovský koncert Sál ZUŠ
 12. 11. 2009 Žákovský koncert Sál ZUŠ
 11. 12. 2009 Vých. koncert pro MŠ a ZŠ Sál ZUŠ
 17. 12. 2009 Žákovský koncert Dělnický dům
 26. 12. 2009 Malý vánoční koncert kaple sv. Jana Křtitele
 18. 2. 2010 Žákovský koncert Sál ZUŠ
 4. 4. 2010 Malý velikonoční koncert kaple sv. Jana Křtitele
 8. 4. 2010 Učitelský koncert Dělnický dům
 22. 4. 2010 Žákovský koncert Sál ZUŠ
 7. 5. 2010 I. Absolventský koncert Sál ZŠ Rosice
 14. 5. 2010 II. Absolventský koncert Sál ZŠ Rosice
 10. 5. 2010 Koncert ke Dni matek Dělnický dům
 3. 6. 2010 Žákovský koncert Dělnický dům
 15. 6. 2010 Vých. koncert pro MŠ a ZŠ Sál ZUŠ

Žákovský koncert, sál ZUŠ

V závěru školního roku bych se s vámi opět chtěl 

podělit o některé zajímavé momenty ze života v ZUŠ.
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Taneční obor
Alena Tumová
Hudební obor
Roman Andrle  – kytara, Boh-
dana Hlaváčková  – zpěv, Petr 
Kotačka  – dechové nástroje 
dřevěné, Petr Kříž  – dechové 
nástroje žesťové a  dřevěné, Jiří 
Leszczynski – dechové nástroje 
dřevěné, elektronické klávesy, 

hudební nauka; Kamila Pro-
kešová  – klavír, Jiří Skřípek  – 
akordeon, elektronické klávesy; 
Jiří Suchomel – housle, Jiří Ma-
jer – dechové nástroje dřevěné.

Dveře základní umělecké 
školy jsou v  tuto dobu opět 
otevřeny také pro nové zájem-
ce o  studium ve  všech vyučo-
vaných oborech  – hudebním, 
tanečním a  výtvarném. Bliž-
ší informace lze získat na  tel. 
čísle 546 429 008 nebo osobně 
v  budově ZUŠ (pondělí, čtvr-
tek  – 12.30–16.30  h), kde je 
možné si také vyzvednout při-
hlášky ke studiu. 

Pro vaši snazší orientaci opět 
doplňuji doporučený věk pro 
zahájení výuky v  jednotlivých 
oborech (viz tabulka dole).

Výběr vhodného zaměření 
studia (konkrétní obor, případ-
ně nástroj) je většinou vhodné 
konzultovat přímo s  pedago-
gem. Na uvedeném telefonním 
čísle nás můžete kontaktovat 
pro domluvu možnosti přijetí 
ke  studiu ještě v  prvním týd-
nu nového školního roku. Zá-
kladní umělecká škola nabízí 
širokou škálu možností stu-
dia, v hudebním oboru je pak 
možno si vybrat z řady vyučo-
vaných nástrojů. Kromě tra-
dičních stálic jako je klavír, či 
zobcová flétna si získávají stále 
větší oblibu další nástroje, na-
příklad akordeon či housle.

Velmi zajímavým před-
mětem studia je také zpěv. Je 
vhodný pro chlapce i  děvčata 
a poskytne jim mimo jiné cen-
né základy týkající se posazení 
hlasu, dýchání a  dalších důle-
žitých prvků, které zúročí při 
zpěvu pro radost, třeba u tábo-
ráku, a které jsou neocenitelné 
pro ty, kdo se vydají na profesi-
onální dráhu ať už ve vážné, či 
populární hudbě.

Všem žákům bych chtěl po-
děkovat za  jejich celoroční 
práci a popřát krásné prázdni-
ny a po nich úspěšné vykroče-
ní do dalšího – vyššího stupně 
jejich rozvoje. Všem ostatním 
přeji také příjemné prožití let-
ních měsíců a  těším se s vámi 
na  viděnou na  některé z  akcí 
pořádaných ZUŠ.

Jiří Skřípek

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

Ukázky prací žáků výtvarného oboru

Žákovský koncert, Dělnický dům
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I ve druhém čtvrtletí letošní-
ho roku nás čekal hodně nabitý 
program. Na počátku března se 
v domě dětí a mládeže uskuteč-
nily jarní prázdniny formou pří-
městského tábora, program byl 
natolik zajímavý, že se ho zú-
častnilo třicet dětí ze Zastávky 
a okolních obcí. 

V polovině března jsme uspo-
řádali turnaj v ping -pongu o po-
hár starosty obce. Turnaj, který 
se hrál v hale gymnázia na osmi 
stolech, byl obsazen do posled-
ního místa. Ještě v  den turnaje 
čekala, bohužel marně, bezmá-
la desítka náhradníků. V  rám-
ci startovného byl pro soutěžící 
zajištěn bohatý oběd v restaura-
ci TJ Čechie Zastávka. V tomto 
ročníku se na prvních třech mís-
tech umístili: 1. – p. Kubát, 2. – 
p. Vokoun, 3. – p. Vaněk. V tom-
to roce byla otevřena i kategorie 
žen. Turnaj skončil v  odpoled-
ních hodinách k  naprosté spo-
kojenosti všech zúčastněných.

Od  16.  3. do  18.  3. 2010 se 
uskutečnila v  DDM Zastávka 
tradiční velikonoční výstava. 
Za  celé tři dny výstavu navští-
vilo přes 200  návštěvníků, kte-
ří obdivovali vystavené výrob-
ky jednotlivých kroužků DDM 
Zastávka.

Na  počátku měsíce dubna 
nemohl chybět již pátý ročník 
Aprílového běhu lesoparkem. 
I  přes nepřízeň počasí si při-
šlo zaběhat 50 dětí a dospělých 

všech věkových kategoriích, vel-
ký úspěch měla i tradiční soutěž 
o  největšího jedlíka (tentokráte 
povidlové a  tvarohové koláče) 
a střelba ze vzduchovky.

29.  4.  2010 jsme na  zahradě 
DDM přivítali všechny čaroděj-
nice i  čaroděje. Akce Čaroděj-
ný rej bavila při různých hrách 
a  soutěžích bezmála 150 dětí 
a dospělých. Závěrečný táborák 
a opékání špekáčků byl krásným 
ukončením celého odpoledne.

15.  5.  2010 pořádala ZŠ Za-
stávka v  Dělnickém domě aka-
demii školy. Naše vystoupe-
ní s  bubínky djeembe a  s  písní 
Horehronie mělo veliký úspěch.

Taneční soutěž Sunny Dance, 
která se uskutečnila 22. 5. 2010 
v  hale gymnázia, předčila naše 
očekávání. Letošního roční-
ku se zúčastnilo 311 účinku-
jících ze  Zastávky, Moravské-
ho Krumlova, Rosic, Kunštátu, 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ZASTÁVKA
MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA JAREM 2010 V DOMEČKU
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Mikulovic, Ivanovic na  Hané, 
Oslavan, Tišnova. Úroveň jed-
notlivých vystoupení byla na-
tolik kvalitní, že i  porota měla 
nelehký úkol určit vítěze. Soutěž 
probíhala ve třech věkových ka-
tegoriích v  orientálních tancích 
a tanečních kompozicích.

29.  5.  2010 jsme na  stadio-
nu TJ Čechie oslavili Den dětí. 
Mnoho soutěží a  atrakcí si při-
šlo vyzkoušet více než 200 dětí 
s rodiči. Velký úspěch mělo opět 
i živé vystoupení s bubínky dje-
embe a novinka – taneční pod-
ložka X-pad.

5.  6.  2010 jsme pro Městský 
úřad Zbýšov uspořádali pohád-
kový les. Desítku soutěží spoje-
ných s pohádkovými postavami 
a  taneční podložky X-pad na-
vštívilo za  krásného počasí 150 
dětí a rodičů.

A co nás čeká?

O  prázdninách proběhnou 
v DDM Zastávka klasické a pří-
městské tábory. 28.  8.  2010 se 
v odpoledních hodinách na sta-
dionu TJ  Čechie uskuteční tra-
diční rozloučení s prázdninami. 
Na začátku školního roku zahá-
jí svoji činnost všechny kroužky 
DDM Zastávka a také nově ote-
vřené kroužky:

• Tancování na podložkách 
Xpad

• Střelecký kroužek
• Školní kapela
• Bubnování s bubínky 

Djeembe
• Raketový kroužek 

Podrobnosti o  všech ak-
cích a  táborech najdete 
na  www.ddmzastavka.cz, kde 
budou také na začátku školního 
roku zveřejněné všechny krouž-
ky DDM a akce pořádané v mě-
síci září 2010.

Všem dětem i rodičům přeje-
me příjemně prožité prázdniny 
a těšíme se na setkání v novém 
školním roce.

Za DDM Zastávka,  
pedagog volného času, 

Karel Kočí



Projekt: CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBCI ZASTÁVKA

Stejně tak umožňují věno-
vat se intenzívně problematice 
vnitřního vybavení celé budovy 
tak, aby byla budova využitelná 
jak pro děti školou povinné, tak 
i pro nás ostatní, kteří bychom 
si rádi osvěžili některé znalosti, 
případně získali nové či se jen 
potkali při příjemných chvílích 
u rukodělných aktivit.

Probíhající výběrové řízení 
na  vybavení Centra celoživot-
ního vzdělávání v obci Zastávka 
nábytkem, elektronikou a další-
mi pomůckami bude dokonče-
no v průběhu července tak, aby 
koncem měsíce září 2010 moh-

lo být toto vybavení instalováno 
do připravených prostorů.

Další etapou bude obsazení 
místa koordinátora Centra ce-
loživotního vzdělávání, který 
bude mít na  starosti jeho vyu-
žití v odpoledních a podvečer-
ních hodinách. 

Předpokládáme, že nejpozdě-
ji počátkem roku 2011 bude mít 

obec Zastávka budovu, která 
napomůže zkvalitnění výchov-
ně-vzdělávacího procesu dětí 
ve  škole, ale rovněž zkvalitní 
spolkový, společenský a  vzdě-
lávací potenciál všech skupin 
obyvatel obce.

RNDr. Petr Pospíšil, 
starosta obce

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ V OBCI ZASTÁVKA
Realizace akce Centrum 
celoživotního vzdělávání v obci 
Zastávka se blíží ke svému 
dokončení. Probíhající stavební 
práce každým dnem stále více 
umožňují učinit si představu 
o tom, jak bude tato nová 
budova vypadat. 



Znojemská královnička šachu

Pálení čarodějnic v DDM
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