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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři ZZ,
prázdniny už klepou na dveře, netrpělivě počítáme dny, které zbývají do dovolené. A právě proto
Vám nabízíme druhé číslo ZZ roku 2011. Ať Vám
se stránkami Zpravodaje čas léta utíká rychleji…
V aktuálním předprázdninovém čísle se kromě
informací z obce soustředíme především na aktivity spolků a sdružení působících v Zastávce. Zajímají Vás výsledky našich fotbalistů, jak žijí zastávečtí senioři, co stihli v uplynulém roce Zahrádkáři
Zastávka? Můžete se dočíst např. i o úspěších zastáveckých šachistů, dětí navštěvujících ZUŠ Zastávka, představí se Vám nový futsalový tým TJ Čechie
Zastávka.
Na shledanou u podzimního čísla ZZ se těší
redakce ZZ

VYDÁVÁ
Obecní úřad Zastávka,
Hutní osada 14
Tel.: 546 429 048, 546 429 412
Evidenční číslo: E10111

23 Ohlédnutí za uplynulým
školním rokem v ZUŠ

REDAKČNÍ RADA
Václava Pečenková
Petr Pečenka
e-mail: vpecenkova@seznam.cz

25 Centrum celoživotního
vzdělávání v Zastávce

DESIGN A SAZBA
Jaroslav Macháček
TISK
Michal Eliáš
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Klub seniorů
při vycházce na Trojici
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OBEC INFORMUJE

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 23. 2. 2011
ZO schvaluje:
1. upravený program zasedání ZO ze dne 23. 2.
2011
2. plán činnosti kontrolního výboru na první
pololetí 2011
3. úvěrovou smlouvu č. 9117000183 mezi věřitelem VB Leasing CZ, spol. s r.o. a dlužníkem
obcí Zastávka na částku 125 000 Kč na financování nákupu osobního vozidla Škoda
Octavia
4. smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movité věci a smlouvu o výpůjčce mezi věřitelem VB Leasing CZ, spol. s r.o.
a dlužníkem obcí Zastávka na předmět zajištění osobní automobil Škoda Octavia
5. dohodu o pojištění mezi obcí Zastávka jako
žadatelem o pojištění, PS Assistance, s. r. o.
jako pojistníkem a VB Leasing, spol. s r.o.
na zajištění pojištění osobního automobilu
Škoda Octavia
6. rozpočtové opatření č. 2/2011
7. rozpočtový výhled obce Zastávka na období
2012–2014
8. program obnovy venkova pro obec Zastávka
na roky 2011–2014
9. výpočet neinvestičních nákladů na žáka
Základní školy a mateřské školy Babice
u Rosic, jež jsou součástí Základní školy
a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka,
okres Brno-venkov
10. účast RNDr. Petra Pospíšila, starosty obce Zastávka na jednání Valné hromady Mikroregionu Kahan dso dne 3. 3. 2011
v Tetčicích
11. dodatek k pojistné smlouvě č. 0009685316
obec Zastávka (zařazení: sportovní areál,
centrum celoživotního vzdělávání, přestupní
terminál, vyřazení: budova 558)
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12. prodej pozemku p. č. 175/6, zahrada, výměra
212 m2 za 100 Kč/m2 a náklady prodeje
13. prodej pozemku p. č. 175/1, zahrada, výměra 209 m2 a pozemku p. č. 176/1, ostatní plocha, výměra 87 m2 za 100 Kč/m2 a náklady
prodeje
14. prodej pozemku p. č. 167/1, zahrada, výměra
205 m2 za 100 Kč/m2 a náklady prodeje
15. uzavření smlouvy s E.ON ČR o zřízení práva
odpovídající věcnému břemenu „Zastávka,
Sportovní 595, kab. smyčka NN“
16. prominutí nájmu za pronájem prostor
v Dělnickém domě na pořádání oslav MDŽ –
žadatel MO KSČM
17. prominutí nájmu za užívání malého sálu
v Dělnickém domě na výborové schůze – žadatel MO KSČM
18. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č. p. 9
do 30. 6. 2011
19. uzavření smluvních vztahů s Úřadem práce Brno-venkov směřujících k zajištění pracovních příležitostí v rámci Obecního úřadu
Zastávka – Dohoda o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BOA-VL-16/2011/ č. projektu
CZ.1.04/2.1.00/03.00001
20. následující počet zaměstnanců: útvar bytového hospodářství 1,00 úvazku, správně
ekonomický útvar 5,00 úvazku, organizační
složka knihovna obce 1,00 úvazku, technický útvar 8,50 úvazku (navýšení 2,00 úvazku
v souvislosti se spoluprací s úřadem práce,
do 30. 6. 2011), celkem od 1. 3. 2011 – 15,50
úvazku
21. prominutí platby za pronájem pozemku
za rok 2011 z důvodu probíhající výstavby
kanalizace

22. uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Dělnickém domě mezi obcí Zastávka
a občanským sdružením Romodrom
23. uzavření Smlouvy o provedení překládky vedení a zařízení veřejné komunikační sítě mezi
společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
a obcí Zastávka
24. uzavření Smlouvy o připojení k distribuční
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 700037947000020, mezi obcí Zastávka
a společností E.ON Distribuce, a.s.
25. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení
místa zpětného odběru mezi obcí Zastávka
a společností EKOLAMP s. r.o.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce

2. informace starosty a místostarosty obce
o realizaci akce Dostavba kanalizace v obci
Zastávka
3. informaci starosty obce o činnosti
Mikroregionu Kahan dso
4. informaci starosty obce o činnosti společnosti KTS Ekologie s.r.o.
5. informaci starosty obce o činnosti RÚŽ o.p.s.

ZO neschvaluje:
1. odkoupení pozemku p. č. 1078/5, ostatní
plocha a zeleň, výměra 3 868 m2 (od Správy
uprchlických zařízení – pozemky v okolí byt.
domů) a pověřuje starostu obce dalším jednáním o řešení této problematiky
2. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č. p. 9
a prominutí poplatků z prodlení za úhradu
nájemného.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 30. 3. 2011
ZO schvaluje:
1. upravený program zasedání ZO ze dne 30. 3.
2011
2. rozpočtové opatření č. 3 /2011 (viz příloha)
3. výsledky řádné inventarizace majetku obce
Zastávka k 31. 12. 2010 předložené ústřední
inventarizační komisí (viz příloha)
4. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno‑venkov
za rok 2010 včetně způsobu rozdělení do fondů – kladný hospodářský výsledek ve výši
58 109,23 Kč rozdělit následujícím způsobem: rezervní fond 48 109,23 Kč a fond odměn 10 000 Kč
5. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres Brno
‑venkov za rok 2010 včetně způsobu rozdělení do fondů – kladný hospodářský výsledek

6.

7.
8.
9.

10.

68 697,40 Kč rozdělit následujícím způsobem: rezervní fond 14 697,40 Kč do fondu
odměn 54 000 Kč
převod pozemku p. č. 1269/5 o výměře 647 m2
v k. ú. Zastávka do vlastnictví státu – ŘSD
a pověřuje starostu podpisem souhlasného
prohlášení dle zákona č. 172/1991 Sb.
převod pozemku p. č. PK 226/1 do vlastnictví
státu – ÚZSVM
prodej parcely p. č. 180/6 o výměře 155 m2
za 100 Kč/m2 a náklady prodeje
změnu smluvní strany na straně kupujícího u prodeje pozemku p. č. 175/6 o výměře
212 m2
podání námitky obce ke 2. návrhu Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje (viz
příloha), v němž obec Zastávka nesouhlasí s vybranou variantou „Severní“ (D15-A)“
z důvodu negativního vlivu na přírodní
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 5

11.

12.

13.

14.

hodnoty krajiny (trasa probíhá zalesněným
územím Babický les). Zastupitelstvo obce
Zastávka nesouhlasí ani s variantou „Jižní“
(D15-B), neboť by došlo rovněž k negativnímu vlivu na přírodní hodnoty krajiny.
Zastupitelstvo obce doporučilo, aby se věnovala pozornost zkapacitnění a zlepšení průjezdu obcemi v rámci stávající trasy komunikace I/23
prominutí nájmu za pronájem prostor
v Dělnickém domě na pořádání výstavy mysliveckých trofejí dne 15. a 16. 4. 2011
prominutí nájmu za pronájem prostor
v Dělnickém domě na pořádání členské
schůze Oblastní organizace Svazu neslyšících
a nedoslýchavých dne 4. 5. 2011
pronájem sportovního areálu a prominutí nájmu za tyto prostory za účelem konání
oslav svátku práce dne 1. 5. 2011 – žadatel
MO KSČM
smlouvu o právu stavby, uzavřenou mezi
obcí Zastávka a firmou Barko, s.r.o., týkající se dešťové kanalizace, která ústí do potoka
Habřina v lokalitě ulice Nádražní, a pověřuje
místostarostu obce uzavřením této Smlouvy
o právu stavby.

ZO neschvaluje:
1. uzavření nájemní smlouvy na byt v č. p. 9
2. prominutí poplatků z prodlení vzniklých
z dluhů v souvislosti s předchozím užíváním
bytu v č. p. 9.

ZO bere na vědomí:
3. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce

4. výši příspěvků na činnost organizacím ve výši
stanovené starostou obce a předsedou finančního výboru
5. informace starosty a místostarosty obce
o realizaci akce Dostavba kanalizace v obci
Zastávka
6. záměr výpůjčky budovy č. p. 440 – MŠ
U Školy, včetně školní kuchyně a Centra celoživotního vzdělávání
7. informace o činnosti dalších organizací,
jichž je obec Zastávka členem (Mikroregion
Kahan, KTS Ekologie, Regoionální úzkorozchodná železnice, Svazek vodovodů a kanalizací, Svaz měst a obcí ČR, Energoregion
2020)
8. informaci o spolupráci se společnostmi IQ
Roma servis, Romodrom, smluvní vztahy s těmito organizacemi uzavřené a zprávu
o činnosti společnosti Romodrom
9. záměr prodeje p. č. 91/2 – pozemek pod garáží, Kloboučky
10. záměr prodeje části parcely p. č. 584
11. informace o komplikaci s uložením kanalizační stoky VO8 na pozemku p. č. 640/2
v k. ú. a obci Zastávka (1. máje) a pověřuje
místostarostu obce jednáním s účastníky výstavby kanalizačního řadu v uvedené lokalitě
a nalezení nejvhodnější varianty uložení kanalizačního řadu stoky VO8.

ZO ukládá:
1. místostarostovi obce zajistit vyhotovení geometrického plánu, který bude popisovat situaci ve věci prodeje části parcely p. č. 584.

inzerce

PRODEJ komerčního objektu v centru obce Zbýšov
s novým bytem 4+1, dvěma garážemi a zahradou.
Výměra pozemku včetně zastavěné plochy je 1600 m 2 .

Informace na telefonu: 777 028 938
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VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 27. 4. 2011
ZO schvaluje:

ZO bere na vědomí:

1. upravený program zasedání ZO ze dne 27. 4.
2011
2. prodej parcely p. č. 299/6 o výměře 477 m2
za smluvní cenu 20 000 Kč a náklady prodeje
a věcné břemeno na přístup ke kanalizaci.
3. rozpočtové opatření č. 4/2011 (viz příloha)
4. smlouvu č. 09031381 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a obcí Zastávka na realizaci akce „Zastávka – dokončení kanalizace“
5. zástavní smlouvu č. 09031381-Z mezi Státním
fondem životního prostředí České republiky
(jako zástavním věřitelem) a obcí Zastávka
(jako zástavcem) ve věci zástavy za poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí
(půjčka 5 664 944,95 Kč s ročním úrokem 1 %)
6. smlouvu o spolupráci při realizaci programu prevence a řešení zadluženosti na bydlení
uzavřenou mezi obcí Zastávka a partnery IQ
Roma servis, o.s. a Romodrom o.s. a pověřuje
starostu obce jejím podpisem
7. prodej pozemku p. č. 91/2 – pozemek pod garáží, Kloboučky o výměře 18 m2 za 300 Kč/m2
a náklady prodeje
8. prodej pozemku p. č. 164/2 o výměře 126 m2,
zahrada za 100 Kč/m2 a náklady prodeje
9. výpůjčku Centra celoživotního vzdělávání
10. prodej pozemku 356/16 o výměře 70 m2, ostatní plocha za 100 Kč/m2 a náklady prodeje
11. prodej pozemku p. č. 356/18 o výměře 162 m2,
ostatní plocha a věcné břemeno za 100 Kč/m2
12. uzavření nájemní smlouvy na byt na Martinské
osadě č. p. 574 do 31. 12. 2011
13. pokračování soudního sporu mezi obcí
Zastávka a bývalou nájemnicí v č. p. 9, který byl přerušen na dobu 3 měsíců, ve kterých
měla doplatit dlužné nájemné.

1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. informace starosty a místostarosty obce o realizaci akce Dostavba kanalizace v obci Zastávka
3. informace o činnosti dalších organizací, jichž
je obec Zastávka členem (Mikroregion Kahan,
KTS Ekologie, Regionální úzkorozchodná železnice, Svazek vodovodů a kanalizací, Svaz
měst a obcí ČR, Energoregion 2020)
4. záměr prodeje parcely p. č. 180/7 o výměře 160 m2
5. záměr prodeje pozemku p. č. 123/9 o výměře
36 m2, zastavěná plocha pod dvojgaráží.

ZO ukládá:
1. starostovi obce jednat dále s Komerční bankou
ohledně uzavření smluvního vztahu s pevnou
úrokovou sazbou – úrokový swap.
inzerce
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MIKROREGION KAHAN FINALISTOU
SOUTĚŽE O EXCELENTNÍ
TURISTICKOU DESTINACI
Ústředním tématem letošního již 5. ročníku prestižní soutěže
Evropské komise o excelentní turistickou destinaci EDEN byla
obnova hmotného dědictví. Šlo například o staré továrny
přebudované na muzea či galerie, staré železniční tratě
přetvořené na naučné stezky, atrakce v bývalých dolech,
vojenské prostory zpřístupněné pro turisty apod.

Z rekordního počtu 26 přihlášených – což byl zatím největší počet u nás a jeden z nejvyšších ze všech zemí EU
za celou historii soutěže – zvolila porota pět destinací, které
postoupily do finále: destinace
Králický Sněžník, Mikroregion Kahan, Orlické hory, Slovácko a Žatecko. Mikroregion
Kahan d.s.o. a Regionální úzkorozchodná železnice o. p. s. se
do soutěže přihlásily s muzeem
hornictví, úzkorozchodnou železnicí a její muzejní expozicí.
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Porota hodnotila především
kvalitu v destinaci dostupných
služeb, partnerství mezi tamějšími subjekty, ale také udržitelnost rozvoje cestovního ruchu
ve smyslu široké nabídky pro
všechny a budoucnost destinace po omezení přílivu peněz
z Evropské unie. Finálovou pětici hodnotila nakonec ještě přímo v terénu porota složená se
zástupců CzechTourism, ministerstev pro místní rozvoj a životní prostředí, Asociace turistických regionů ČR, Národního

památkového ústavu, Českého vysokého učení technického a Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR.
„Jsem velice rád, že se do první pětice dostaly etablované destinace, ale i ty méně známé,
kterým soutěž pomůže ke zviditelnění,“ okomentoval hodnocení poroty generální ředitel
agentury CzechTourism Rostislav Vondruška. ,,Ono když
máte tak významné partnery
jako dva kraje a dva státy – jako
v případě vítězné destinace Slovácko, či světově proslulé firmy
jako např. Plzeňský prazdroj,
tak se jaksi předpokládá úspěch,
ale že se do této společnosti dostane svazek relativně malých
obcí z málo známého regionu
s turistickým produktem založeným na spíše dobrovolné práci několika fyzických osob, to je
třeba považovat za významné
ocenění,“ dodává k tomu Artur
Fučík, ředitel Regionální úzkorozchodné železnice o.p.s.
Ceny byly předány na slavnostním ceremoniálu v Návštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje, vítězem se stalo
Slovácko se svým Baťovým kanálem. Ale všem finalistům
organizátor umožní uspořádat tiskové konference či jinak

KLUB SENIORŮ
Musíme se ještě vrátit do konce loňského roku, protože poslední informace o klubu seniorů
byly z listopadu roku 2010.

Dvacátého čtvrtého listopadu
odjeli jeho členové autobusem
ze Zastávky na Hlínu, odkud šli
pěšky na Bučín, do Tetčic, Rosic a na Zastávku. Ušli téměř
11 kilometrů a zažili první sníh
této zimy.
Dne 6. prosince se konalo tradiční předvánoční setkání ve velkém sále Dělnického
domu. Na schůzi přišel i pan starosta, aby všem popřál do nového roku všechno nejlepší včetně
pevného zdraví. Předsedkyně

klubu paní Iva Klímová hovořila o aktivitách celého roku a nastínila program roku příštího.
O chystaném předvánočním
zájezdu do Vídně informovala
paní Zora Stejskalová. Následoval kulturní program, ve kterém
popřála členům klubu krásné
Vánoce paní Rausová a paní
Medková zazpívala krásnou
arii z Nabucca a Indiánskou píseň lásky za doprovodu Roverů.
Na hudbu Michala Davida zatančily zdatné tanečnice klubu

oblečené do modrých a růžových kostýmů. Paní Reichmanová jako Eliška a paní Vrbová
jako Vodník rozdávaly každému účastníkovi čokoládové vánoční figurky a vodník přednesl
pěkné povídání.
A už 9. prosince 2010 se jelo
na zájezd do Vídně. Tam byl
program bohatý – nejdříve se
začínalo návštěvou pozoruhodných domů Friedensreicha
Hundertwassera, malíře, grafika a stavitele, poté následoval
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 9

SPOLKOVÉ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY

využívat své Mediální centrum
a Informační centrum na Staroměstském náměstí v Praze,
o všech vydá speciální brožuru
distribuovanou s ostatními informačními materiály destinací na domácích a zahraničních
veletrzích. Všechny také bude
propagovat na svých webových
stránkách www.czechtourism.
cz,
www.czechtourism.com,
www.kudyznudy.cz a o všech se
zmíní ve svých tištěných propagačních materiálech.
A to jsou nové příležitosti
ke zviditelnění a propagaci celého regionu, jichž obce, muzea, informační centra i jiné
subjekty Mikroregionu Kahan
bezezbytku využijí.
Artur Fučík

okruh autobusem po vídeňském Ringu a procházka historickým centrem během níž
účastníci navštívili sídlo Habsburků – Hofburg, Svatoštěpánský dóm, Korutanskou
ulici, zahlédli morový sloup
a kostel U Kapucínů, kde jsou
v hrobce pohřbeni příslušníci habsburského rodu. Většina
členů zájezdu navštívila pak vyhlášenou kavárnu Sacher, kde
ochutnali jedinečný dort a výbornou Wiener Melange (kávu
s horkou šlehačkou). Nakonec
se vytvořily dvě skupiny. Jedna
zamířila do galerie Albertina
na výstavu Michelangela Buonarottiho a Pabla Picassa a druhá šla na vánoční trhy.
Na samý konec roku 2010 se
28. prosince konala vycházka
do Domašova.
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V druhém pololetí roku 2010
se členové klubu seniorů zúčastnili také akcí pořádaných
jinými organizacemi, jako např.
žákovského koncertu ZUŠ Zastávka, koncertu skladatele
Zdeňka Pololáníka v Rosicích,
vánoční výstavy v sále DDM
Zastávka, Vánočního jarmarku
v Rosicích, zpívání pod Vánočním stromem v Zastávce, vánočního koncertu ZUŠ v kapli
sv. Jana Křtitele v Zastávce.
Dne 10. ledna 2011 se tradičně konala Valná hromada
klubu seniorů. Na ní bylo přijalo šest nových členů klubu:
Vinohradská Marta, Vinohradský Vladimír, Kejdová Marie,
Poseltová Barbora, Barvíková Božena a Barvík Vladimír.
Na vlastní žádost odstoupila
z funkce jednatelky klubu paní

Naďa Klímová a místo ní byl
do této funkce jednatele zvolen
člen výboru pan Jan Karber.
Ve středu 19. ledna odjeli členové klubu autobusem
na Kratochvilku a odtud šli až
do Rosic na Trojici pěšky. Tam
se pokochali krásným výhledem a vydali se pěšky až na Zastávku s přestávkou ve vinárně
na statku.
Pravidelná
každoměsíční
schůze klubu se konala 14. února v malém sále Dělnického
domu. Hned na začátku pogratulovala předsedkyně paní Iva
Klímová těm, kteří měli v únoru narozeniny. Paní Medková
jim zazpívala a paní Rausová
přednesla připravenou gratulaci. Zajímavou částí schůze
byla přednáška pana Ing. Ludvíka Pragera o Japonsku, kde

byl na služební cestě. Současně
promítal z této cesty obrázky.
V únoru se ještě konala vycházka, která tentokrát vedla kolem
Ferdinandské do Zakřan.
Další akce se konaly už
v březnu. Byla to schůze, která se především zaměřovala
na oslavu svátku MDŽ. Hlavním bodem programu bylo
vystoupení malých mažoretek
z Rosic a potom předvedli dva
tanečníci a dvě tanečnice ukázky společenských tanců. V březnu se konaly také dvě vycházky.
První směřovala do Příbrami
a do Vysokých Popovic, při
druhé odjely seniorky a senioři
vlakem do Rapotic, odtud autobusem do Ketkovic a pěšky pokračovali na vyhlídku zvanou

„Zavřelovo panorama“, pokračovali směrem na Čučice, poté
k řece Oslavě. Podél řeky pokračovali až do Oslavan a odtud autobusem domů.
Na konci dubnové schůze
přišla za seniory příslušnice Policie ČR Mgr. Zdeňka Procházková. Mluvila o nejčastějších
kriminálních případech páchaných na seniorech, jak je možné
se proti nim chránit, jak zabezpečit svůj domov, jak nebýt příliš důvěřivý, jak se chovat v silničním provozu atd. Ještě před
touto schůzí, která se konala
11. dubna, navštívili 7. dubna
senioři a seniorky pod vedením
Z. Stejskalové brněnské podzemí. První jeho část byla pro veřejnost otevřena již v listopadu

minulého roku (sklep mincmistra Bruna), druhá byla otevřena
1. dubna letošního roku a sice
pod celým Zelným trhem. Obě
části si účastníci tohoto výletu
prohlédli s komentářem místních průvodců. Dne 18. dubna
se sešli zájemci v malém sále
Dělnického domu proto, aby se
pod vedením mladé paní Modlové naučili vyrábět různými
technikami kraslice.
Hned další den měli členové klubu sraz na zastáveckém
nádraží, odkud jeli autobusem do Biskoupek podívat se,
jak kvetou koniklece. Dále pokračovali podél řeky Jihlavy až
ke zřícenině hradu Templštýn.
Za Klub seniorů: Zora
Stejskalová a Iva Klímová
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KLUB ZAHRÁDKÁŘŮ ZASTÁVKA
Dne 15. května 2011 se konala valná hromada Klubu zahrádkářů v Zastávce, na níž přednesl
předseda Jan Křivý zprávu o činnosti za rok 2010. V ní je vlastně obsaženo vše, co se
u Zahrádkářů během celého roku stalo.

Nejprve všichni zúčastnění
zavzpomínali na ty členy, kteří
v uplynulém roce zemřeli. Byl
to zakládající člen organizace Karel Křivánek a dlouholetý
aktivní člen pan Jan Janák. Těm
všichni věnovali chvíli ticha…
Potom se už hovořilo o jednotlivých aktivitách v uplynulém, ale i současném roce. Každý rok začíná zahrádkářským
plesem. Od loňského roku 2010
existuje nová grafická úprava
pozvánky, na níž mají zásluhu
Bobalovi a Kuderovi. Sál pak
zdobí kresby bývalého předsedy Jiřího Kliky.
Letošní ples zpestřily svým
vystoupením mažoretky ze
Zakřan a frekventanti dnes už
známé taneční školy Mighty Shake Zastávka. Již tradičně
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patří k plesu uvítací drink pro
každého návštěvníka, růže pro
každou ženu i květinová a obrázková výzdoba sálu. Přestože cena lístků do tomboly je již
řadu roků stejná a ceny vstupného snad nejnižší v okolí, daří
se udržet vždy aktivní saldo.

Podstatnou akcí loňského
roku byla návštěva zastáveckých zahrádkářů na Slovensku,
kde byli hosty přátel zahrádkářů ze Slovenského Grobu. Při
této příležitosti byli Zastávečtí
nejen přímo ve Slovenském
Grobu, ale dostali se i do termálních lázní v Podhájské.
Přínosem tohoto zájezdu také
bylo, že do řad zahrádkářů přibyly dvě nové členky, které už
pomáhaly s přípravou Dnů Zastávky. Počet vystavujících členů se až na malé výjimky ustálil. Bohužel nebyl takový, jak se
očekávalo. Pozitivní ale je, že se
zvyšuje úroveň vystavovaných
expozic. Výstavy se zúčastnilo
13 členů.
První místo získal pan Kuchyňka – byl oceněn věcnou

cenou za nejlepší expozici, pan
Kouřil byl oceněn věcnou cenou za nejzajímavější exponát.
Nově byla zařazena výstava
a hodnocení moučníků s ovocem a zeleninou vypěstovanou
na našich zahrádkách.
O spolupráci byl požádán
Klub seniorů v Zastávce, jehož
členky si vzaly patronát nad
touto částí výstavy. Celkem se
sešlo 27 exponátů – vzorků.
Odměny za nejlepší exponáty
obdržely paní Zdena Kouřilová, paní Marie Reichmannová
a paní Naděžda Klímová.
Pokud jde o zpracování
ovoce, očekával se malý zájem s ohledem na slabší úrodu
ovoce v Zastávce a v okolí. To
se potvrdilo zejména v sušárně

ovoce, která neměla co zpracovávat. Uvařilo se něco málo povidel (151 kilogramů).
Zájem o moštování ale předčil očekávání a výsledek byl jeden z lepších za poslední léta.
Vymoštovalo se 5 305 litrů jablečného moštu a mimo to se
sešrotovalo 1 420 litrů hrušek

a jablek určených na výrobu
kvasu. Výsledek mohl být ještě lepší, ale v posledním týdnu
vypověděl službu šroťák, a tak
musel být provoz ukončen.
Nyní se už opravuje na příští
sezonu.
Za klub Zahrádkářů
Zora Stejskalová

ZPRÁVA Z DOMOVA SENIORŮ
Dne 18. února 2011 uspořádali zaměstnanci Domova
seniorů pro naše uživatele již
VII. Ples seniorů.

K tanci a poslechu nám nezahrál nikdo jiný než naše známá
a oblíbená skupina Sebranka.
Ani letos nebylo o zábavu nouzi.

Perfektně nacvičené choreografie nám zde předvedly mažoretky z nedalekých Zakřan, břišní
tanečnice, nechybělo krojované taneční vystoupení žen ze
Zbýšova a v neposlední řadě
nám zazpívali poctivě nacvičované hudební vystoupení naši
uživatelé.
Pestrá a bohatá tombola lákala přítomné k nákupu lístků. Doufáme, že všichni, kteří
vyhráli, měli z balíčků radost
a přišly jim vhod.
Horáková Karolina, DiS
sociální pracovnice
DS Zastávka
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VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZASTÁVKA
ZA SEZONU 2010/2011
Uplynulá hokejová sezona 2010/2011 nebyla pro mužstvo HC Zastávka příliš úspěšná.
Naši hokejisté se ve skupině B Okresního přeboru Žďár nad Sázavou umístili na pátém,
tedy předposledním místě se třemi body získanými za jedno vítězství a jednu remízu.
V konečné tabulce za sebou nechali jen družstvo TJ Tatran Hrušky, které se jim podařilo
jako jediné v uplynulé sezoně porazit.

Do play off soutěže tým HC
Zastávka tedy nepostoupil. Letošní systém play off počítal
do bojů o cennou trofej s prvními čtyřmi týmy z každé skupiny, které byly letos dvě (skupina A a B), v nichž hrály týmy
z okresů Blansko, Třebíč, Žďár
nad Sázavou, Brno‑venkov,
Brno‑město a Vyškov. Celkovým vítězem soutěže se stalo
mužstvo TJ Náměšť, které ve finále play off porazilo tým RH
Centrum Brno 2:0 na zápasy.
Co se týče základní části soutěže, náš tým nastoupil
k deseti utkáním, z nichž hned
osm skončilo porážkou. Nutno
však podotknout, že pět utkání
bez získaného bodu skončilo
rozdílem ve skóre maximálně
o dvě branky a to i s nejsilnějšími týmy z naší skupiny. Nebýt nešťastné domácí prohry
s TJ Tatranem Hrušky ve druhém kole soutěže, kdy našim
hráčům hrubě nevyšla první
třetina, mohl být celkový bodový zisk i dojem ze sezony
příznivější.
Nicméně na hře našeho mužstva se našla i nezanedbatelná
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pozitiva, zejména ve výkonech
jednotlivců. Zde bych rád vyzdvihl produktivitu nestárnoucího matadora mužstva Jaromíra Sedmika, který s přehledem
vyhrál týmové statistiky jak
ve střelecké produktivitě, tak
i v kanadském bodování. Vynikajícími výkony se v průběhu
sezony prezetovali také oba naši
brankáři Pavel Ševčík a Jiří Zvolánek, kteří se ukázali být stěžejními oporami v našem brankovišti a některá utkání pro nás
neskončila debaklem hlavně jejich zásluhou.
Kromě nich bych rád vyzdvihl výkony obránců Marka Fišera a Josefa Buriána a útočníků

Richarda Kubiše a Petra Součka. Souček se po svém příchodu etabloval v mužstvu velmi
rychle.
Základní část soutěže našemu hokejovému klubu tedy nevyšla, nicméně v úplném závěru
sezony jsme si pořádně spravili
chuť. Na březnovém silně obsazeném Buldočím poháru, jehož se účastnily týmy Minerva
Boskovice, Bulldogs Brno, HC
Mostiště a HC Zastávka, naši
hokejisté dokázali dvakrát zvítězit (včetně cenného vítězství
nad hráči Mostiště v poměru 7:1) a díky tomu mohli nad
hlavu pozvednout trofej pro
šampiony.

Konec sezony 2010/2011 nás
tedy příjemně překvapil a dal
zapomenout na nezdary z předchozích mistrovských zápasů.
Není to však to jediné, co nás
může těšit. Velkým příslibem
pro nadcházející soutěžní ročník jsou mladí a nadějní hokejisté, kteří se v průběhu uplynulé sezony postupně zapracovali
do sestavy a náš klub jejich příchodem zaznamenal potřebné
oživení.
Vítězství v Buldočím poháru vnímáme jako první úspěch
této nové éry zastáveckého hokeje a věříme, že si vítěznou náladu a bojovného ducha přeneseme do dalších zápasů v nové
sezoně. V té nastanou v hracím
systému některé změny.
Naši skupinu bude tvořit dvanáct celků, které budou
hrát systémem každý s každým,
z něhož vzejde vítěz celé soutěže. Nadstavbová část play off se
příští sezonu hrát nebude. Díky
sloučení dvou skupin se náš
tým v průběhu ročníku utká
s takovými soupeři jako TJ Náměšť nad Oslavou, SK Mostiště a dalšími jistě houževnatými
a kvalitními týmy. Atraktivita
zápasů tak bude více než dostatečná. V prvním domácím
utkání se naše mužstvo střetne
s tradičním rivalem z Veverské
Bítýšky, o přesném datu a hodině budete informováni na našich internetových stránkách
www.hc.zastavka.cz.
Těšíme se na Vaši podporu!
Vladislav Klos

Zápasy HC Zastávka v základní části OP Žďár nad Sázavou (sk. B):
I. kolo
II. kolo
III. kolo
IV. kolo
V. kolo
VI. kolo
VII. kolo
VIII. kolo
IX. kolo
X. kolo

BOSKOVICE „B“ – HC ZASTÁVKA
HC ZASTÁVKA – TJ TATRAN HRUŠKY
HLC BULLDOGS BRNO – HC ZASTÁVKA
RH CENTRUM BRNO – HC ZASTÁVKA
HC VEV. BITÝŠKA – HC ZASTÁVKA
HC ZASTÁVKA – BOSKOVICE „B“
TJ TATRAN HRUŠKY – HC ZASTÁVKA
HC ZASTÁVKA – HLC BULLDOGS BRNO
HC ZASTÁVKA – RH CENTRUM BRNO
HC ZASTÁVKA – HC VEV. BÍTÝŠKA

4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
6:3 (2:0, 2:3, 2:0)
8:1 (4:0, 3:0, 1:1)
5:1 (3:0, 0:0, 2:1)
4:5 (2:3, 0:2, 2:0)
1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
3:3 (0:1, 2:2, 1:0)
4:6 (3:1, 0:3, 1:2)
2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Konečná tabulka OP 2010/2011 po 10. kolech (sk. B)
1. RH Centrum Brno........... 10.... 9..... 1.............. 0..................104:45.............. 19
2. Veverská Bítýška............... 10.... 6..... 2.............. 2..................52:24................ 14
3. Boskovice B....................... 10.... 5..... 1.............. 4..................41:39................ 11
4. HLC Bulldogs Brno.......... 10.... 4..... 3.............. 3..................42:43................ 11
5. HC Zastávka.................. 10.... 1.....1............8................25:44................ 3
6. TJ Tatran Hrušky.............. 10.... 1..... 0.............. 9..................24:63.................. 2
Kanadské bodování hráčů HC Zastávka

Nejlepší střelci HC Zastávka

1. Sedmik Jaromír
2. Kubiš Richard
3. Burián Josef

1. Sedmik Jaromír
2. Kubiš Richard
3. Kocourek Petr

8+3
3+3
0+6

11
6
6

8
3
3

Soupiska týmu HC Zastávka v sezoně 2010/2011
Ivo Řehák, Pavel Ševčík, Jiří Zvolánek – Josef Burián, Tomáš Fiala, Marek
Fišer, Jakub Klíma, Dušan Mareček – Vítězslav Diviš, Ondřej Klíma,
Zbyněk Hrabina, David Matal, Jaromír Sedmik, Vojtěch Král, Marek
Koblížek, Petr Kocourek, Roman Gross, Richard Kubiš, Vojtěch Vychodil,
Petr Souček, Pavel Hanuš – trenéři Jindřich Štilárek, Rudolf Zvolánek
a Vladislav Klos.
Buldočí pohár, Brno Úvoz, 27. 3. 2011
HLC Bulldogs Brno – HC Zastávka 3:1
HC Mostiště – HC Zastávka 1:7
Minerva Boskovice – HC Zastávka 1:2
Konečná tabulka:
1. HC Zastávka....................3.....2......0........... 1................10:5................. 6
2. HC Mostiště........................ 3......2...... 0..............1.................11:14................. 6
3. HLC Bulldogs Brno............ 3......1...... 1..............1.................7:11................... 4
4. Minerva Boskovice............. 3......0...... 1..............2.................10:12................. 1
Soupiska týmu HC Zastávka v Buldočím poháru
Pavel Ševčík, Jiří Zvolánek – David Rouš, Josef Burián, Marek Fišer, Petr
Souček – Luděk Rouš, Roman Stromecký, Jan Bartoněk, Adam Šedý, Lukáš
Zvolánek, Peter Gejdoš, Jaromír Sedmik, Richard Kubiš
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ŠACHISTÉ
INFORMUJÍ
Připravil: Aleš Dumek

Další úspěchy
na turnaji Druhé úterý
V březnu byli mezi prvními šesti hned čtyři naši hráči. Na 5. místě Richard Brázda, na 4. Jan Šindelka (posila
ze Zakřan), bronz připadl Janu
Šebestovi (další posila ze
Zakřan). David Dumek se
řádně namotivoval a B turnaj
bez ztráty bodu vyhrál. Tím
si zajistil 4. výkonnostní třídu
a postup do A turnaje. V dubnu obsadil třetí místo Vojtěch Šindelka před čtvrtým
Janem Šebestou a pátou Julií
Richterovou.

Seriál šesti turnajů
krajského přeboru
mládeže ve finiši
Dne 2. 4. 2011 v Rajhradě šachová mládež sehrála 25. ročník memoriálu Jana
Krejčího, který se hrál současně jako 5. kolo krajského přeboru mládeže v rapidšachu.
V nejmladší kategorii jsme
měli mezi 35 účastníky čtyři zástupce. Vojtěch Šindelka
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obsadil 15. místo (4 body ze
7 možných), Richard Brázda 20. (3 b), Julie Richterová
28. (2,5 b) a na 35. místě se
umístila nová dívčí posila Tereza Kalábová. Mezi 53 hráči
vyšší věkové kategorie se prosadili sourozenci Dumkovi,
když Daniela obsadila s 5 body
8. místo a David se 4,5 b místo 15. Ondřej Odehnal se
3 body obsadil 33. místo

a Jan Šindelka 38. pozici (také
3 body). V nejstarší kategorii
v 17členném startovním poli
skončila na 3. místě Nataša
Richterová (5 b) a na 14. místě
Soňa Sýkorová (3 b).
Dne 21. 5. 2011 se k poslednímu klání sešli mládežníci ve Vyškově. Turnaj špuntů
(děti do 8 let) se letos nehrál samostatně, protože sedm účastníků bylo přeci jen málo. A tak

„špunti“ hráli společně se svými staršími kolegy do 12 let.
V tomto turnaji David Dumek obsadil 10. místo (4,5 b
ze 7 možných). Na 17. místě
se umístila Julie Richterová,
na 18. místě Vojtěch Šindelka
(oba 4 b), na 38. místě Jan Šindelka (2 b).
Aby „špunti“ nepřišli zkrátka, vyhlašovala se jejich kategorie zvlášť. A tak obdržela
Julča Richterová cenu za skvělé 3. místo. Mezi 19 „skorodorostenci“ (kategorie do 18 let)
skončila Nataša Richterová
třetí (5,5 b), Daniela Dumková pátá (4,5 b), Soňa Sýkorová
čtrnáctá (3 b).

Stříbro pro „Jarošku“
a 5. místo
pro Gymnázium
Zastávka!
Letos Jihomoraváci zářili
ve finále Přeboru škol 2. stupně, které 29. a 30. 3. 2011 opět
hostil Vyškov. Shodou okolností se v konečném účtování stříbrné družstvo gymnázia na tř. kpt. Jaroše do finále
dostalo jako náhradník za odstoupivší družstvo Uničova.
Na druhou stranu však musíme uznat, že v krajském
kole jim chyběl klíčový hráč,
a přesto dosáhli na bronzovou
medaili.
I když na zastávecké družstvo ve složení Rudolf Zezula (6,5 b), Nataša Richterová
(6,5 b), Roman Krupica (2 b)
a Daniela Dumková (5,5 b)

nakonec vyšlo páté místo, zaslouží si za předvedený výkon
v konkurenci 28 týmů veliké
uznání. Od medaile je dělil jeden jediný bod…

Richard Brázda (5 b), Pavel
Planka (6,5 b), Julie Richterová (5 b). Turnaj vyhrála Lokomotiva, Duras skončil druhý,
třetí místo obsadilo družstvo
Vranovic.

Družstva mladších
žáků v Rajhradicích

Znojemská královna

Deset šestičlenných družstev mladších žáků Jihomoravského kraje změřilo svoje síly
v zasedačce obecního úřadu
v Rajhradicích. V prvním kole
jsme mohli porazit Duras, ale
člověk míní a děti mění. Zápas
nakonec skončil smírně 3:3.
V posledním kole s Lokomotivou nám zase remíza o půl bodu unikla. A tyto
drobnosti rozhodly o celkově čtvrtém místě našich mládežníků – Marek Jagoš (6 b,
host z Kyjova), David Dumek (7 b), Jan Šebesta (5,5 b),

Díky termínové kolizi s turnajem družstev mladších žáků,
které mají v sestavě povinně
dívku, se letos Královnička
jako samostatný turnaj ani nekonala. Co také měli pořadatelé dělat, když se do turnaje
přihlásily všehovšudy tři slečny, z toho dvě domácí?
Zato turnaj žen, ve kterém
startovaly dvě velmistryně a tři
mezinárodní mistryně s průměrem první desítky 2131,
byl pořadateli označen za jeden z nejkvalitnějších ženských turnajů na našem území
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 17

za poslední léta. Kromě již
zmiňovaných (vel)mistryň si
v devítikolovém turnaji zahrály i naše slečny. Daniela Dumková (4,5 b) skončila šestnáctá,
Nataša Richterová (4 b) osmnáctá a Soňa Sýkorová (1 b)
třiadvacátá.

V okresním přeboru
Brno‑venkov
mládežníci navázali
na loňské úspěchy
V sobotu 23. 4. 2011 se
na radnici v Modřicích utkali mládežníci v rámci okresního přeboru Brno‑venkov
v rapidšachu. Stejně jako loni
se hrál jeden turnaj, výsledky
se vyhlašovaly po kategoriích. A stejně jako loni bojovali
o absolutní titul Vojtěch Straka z Vranovic (7 b) a Daniela
Dumková (6 b), kteří nešetřili žádného soupeře. Vzájemný zápas obou adeptů na titul
skončil lépe pro vranovickou
oporu. Jěštěže loni třetí Adéla
Rapcová z Vranovic (5 b) skončila letos celkově čtvrtá, jinak
by se historie opakovala :-)
A jak pro Zastávku dopadly jednotlivé kategorie? Mezi
dětmi do 9 let vyhrál Richard
Brázda (4 b), další naše nová
šachová naděje Tereza Kalábová skončila osmá (1,5 b).
V kategorii do 11 let obsadil
David Dumek (4,5 b) bronzovou, Vojtěch Šindelka (4 b)
pátou a Jan Šebesta (2,5 b) jedenáctou příčku. V kategorii
do 13 let jsme zástupce neměli.
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Zato v kategorii do 15 let jsme
měli hned dva medailisty. Daniela Dumková (6 b) brala zlato, Radek Musil (4 b) stříbro.

49. šachové Zaječice
Poslední květnový víkend
sice deštivá sobota poněkud
pokazila, ale šachové mládeži
z celé republiky, která se sjela do Seče u Chrudimi, aby se
zde utkala v turnaji družstev
starších žáků o titul mistra republiky, to v sálech střediska
pro juniory vcelku nevadilo.
Naše družstvo starších žáků
hrálo letos ve složení Kristýna Šperková (host z Vyškova)
(4 b), Daniela Dumková (5 b),
Radek Musil (5,5 b), David
Dumek (6 b), Jan Hradecký
(1 b), Soňa Sýkorová (4 b) a se
čtyřmi zápasovými remízami

získalo pomyslný titul remízového přeborníka :-)
Ještě před posledním kolem bylo družstvo na nadějném 21. místě, takřka v závěsu
za 19. Durasem Brno a sedmnáctou Lokomotivou Brno.
Ovšem prohra v kole posledním znamenala pád o sedm
míst, zatímco Duras výhra
posunula o šest a Lokomotivu o sedm míst výše. Nicméně oproti loňsku je 28. místo
v konkurenci 51 družstev dalším krokem k předním pozicím a znamení, že naši hráči
dokážou držet krok s mnoha
dalšími družstvy v republice.
V souběžně probíhajícím turnaji dvojic do osmi let mezi
33 týmy zazářili loňští nováčci Richard Brázda (6 b) a Julie
Richterová (5 b), když obsadili
konečnou osmou příčku.

MČR OSMILETÝCH
Letošní mistrovství ČR dětí
do 8 let se konalo o víkendu
7. a 8. 5. 2011 v krásném prostředí Beskyd v hotelu Petr Bezruč v Malenovicích.
Z Jihomoravského kraje
do Beskyd vyrazilo šest chlapců a dvě dívky (jen na okraj –
z celkového počtu 87 hráčů jich
pořádající Beskydská šachová
škola postavila 24!). Mezi čtrnácti účastnicemi dívčího turnaje jsme měli svoji zástupkyni
v osobě Julie Richterové. Jelikož
první hrací den nastřádala 4,5

bodu ze 6 možných, přenocovala
na výborném třetím místě.
Druhý den nedala Julča
ve všech třech utkáních soupeřkám ani půl bodu, a tak zaslouženě poskočila na stříbrnou
příčku.
Všechny medailistky byly nominovány na mezinárodní soutěže osmiletých dívek, konkrétně
na mistrovství světa, mistrovství
Evropy a mistrovství Evropské
unie. Pokud všechno klapne,
doufáme, že do konce (kalendářního) roku přineseme informace
o mezinárodním úspěchu :-)

Výsledné pořadí: 1. Laurincová (8 b/9), 2. Richterová (7,5 b/9),
3. Janošová (6,5 b/9).
Nataša Richterová

FUTSAL – TJ ČECHIE ZASTÁVKA
Na podzim loňského roku
vznikl vůbec poprvé v historii
naší obce futsalový tým, který
hraje pod názvem FC Čechie
Zastávka nejnižší okresní soutěž Brna-venkov.
Tým se skládá z převážné
většiny hráčů fotbalového klubu TJ Čechie Zastávka. Po podzimu byl náš tým na prvním
místě a žil s nadějí na postup
do vyšší soutěže. Bohužel jarní
sezona nám nevyšla podle našich představ a tak se boj o postup rozplynul.
Cílem týmu je dohrát úctyhodně soutěž, umístit se co
nejlépe a stabilizovat mužstvo.
Nejlepším střelcem našeho
týmu dvě kola před koncem je

Martin Maňásek, který vstřelil
29 branek. Poslední dva zápasy
soutěžního ročníku 2010/2011
odehrajeme v neděli 19. 6.
v Padochově, kde nastoupíme proti týmům Padochova
a Letkovic.

Více informací přineseme
v zářijovém čísle Zastáveckého zpravodaje, nebo je najdete
na www.cechiezastavka-futsal.
estranky.cz.
Jan Sláma, hráč a vedoucí
mužstva futsalového týmu
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TJ ČECHIE ZASTÁVKA

– sezona 2010/2011 –

Konečné tabulky všech našich fotbalových družstev v sezoně 2010/2011.
Všechny týmy udržely svoji soutěž!

I.B třída dospělých – skupina B
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Šaratice
Křenovice
Újezd
MS Brno
Zastávka
Únanov
Šatov
Práče
Žebětín
Modřice
Tuřany
Jaroslavice
Měnín
Višňové

Záp.
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+
18
16
11
11
10
11
10
11
8
8
9
9
8
3

0
3
5
6
6
8
5
8
3
10
8
5
4
4
3

5
5
9
9
8
10
8
12
8
10
12
13
14
20

Skóre
69: 26
63: 36
35: 33
51: 41
47: 44
48: 39
38: 31
36: 52
45: 42
40: 47
42: 37
36: 55
56: 66
22:79

Body
57
53
39
39
38
38
38
36
34
32
32
31
28
12

(Prav)
(18)
(14)
(0)
(0)
(-1)
(-1)
(-1)
(-3)
(-5)
(-7)
(-7)
(-8)
(-11)
(-27)

Skóre
85:26
68:27
69:38
68:53
60:40
48:48
65:64
48:55
48:60
55:62
45:60
40:73
35:63
32:97

Body
58
54
52
48
43
42
39
35
32
32
29
26
24
10

(Prav)
(19)
(15)
(10)
(9)
(4)
(3)
(0)
(-1)
(-7)
(-7)
(-10)
(-13)
(-15)
(-29)

III. třída muži – skupina B
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Ivančice B
Střelice
Zbýšov B
Drásov
Lažánky
Dolní Loučky
Zakřany
Řeznovice
Deblín
Zastávka B
Troubsko
Chudčice
Kupařovice
Mor. Knínice
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Záp.
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+
18
17
17
14
13
13
12
11
10
10
8
8
7
2

0
4
3
1
6
4
3
3
2
2
2
5
2
3
4

4
6
8
6
9
10
11
13
14
14
13
16
16
20

I. třída dorostu – skupina B
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tým
Ivančice
Zbýšov
Novosedly
Kohoutovice
H. Kounice
Miroslav
Přímětice
Únanov
Pohořelice
IE Znojmo
Oslavany
Zastávka
Dobšice

Záp.
24
24
24
23
24
24
24
24
24
24
24
24
23

+
19
18
17
15
13
12
8
7
7
6
5
5
4

0
2
3
1
3
2
5
4
4
2
3
4
1
4

3
3
6
5
9
7
12
13
15
15
15
18
15

Skóre
87:22
78:24
76:39
90:30
77:49
57:53
40:60
50:55
43:78
36:72
20:51
31:88
22:86

Body
59
57
52
48
41
41
28
25
23
21
19
16
16

(Prav)
(23)
(21)
(16)
(12)
(5)
(5)
(-8)
(-11)
(-13)
(-15)
(-17)
(-20)
(-17)

Body
66
60
51
46
36
30
26
25
19
14
10
9

(Prav)
(33)
(27)
(18)
(13)
(3)
(-3)
(-7)
(-8)
(-14)
(-19)
(-23)
(-24)

Tabulka není kompletní, ale je jisté, že se dorost Zastávky v soutěži udržel.

OP starší přípravka – skupina C
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
Zbýšov
Kuřim A
Tišnov
Rosice
Kuřim B
Zastávka
Čebín
Říčany
Dolní Loučky
Domašov
Zbraslav
Vev. Bítýška

Záp.
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

+
22
20
17
15
12
10
8
8
6
4
3
3

0
0
0
0
1
0
0
2
1
1
2
1
0

0
2
5
6
10
12
12
13
15
16
18
19

Skóre
239:7
199:13
116:33
87:52
71:88
65:57
59:98
51:132
42:99
34:137
43:161
28:157
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I. třída starších žáků – skupina B
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
St. Lískovec
Přímětice
Kohoutovice
Hrušovany n. J.
Nikolčice
Ivančice
Vel. Pavlovice
Vojkovice
Miroslav
Zastávka
Zbýšov
Pohořelice

Záp.
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

+
16
15
14
12
11
10
8
9
6
4
4
4

0
4
2
2
3
2
4
4
1
3
8
3
2

2
5
6
7
9
8
10
12
13
10
15
16

Skóre
81:18
48:33
61:26
61:52
38:27
51:30
39:42
32:55
26:51
27:47
26:67
22:64

Body
52
47
44
39
35
34
28
28
21
20
15
14

(Prav)
(19)
(14)
(11)
(6)
(2)
(1)
(-5)
(-5)
(-12)
(-13)
(-18)
(-19)

Body
64
49
48
48
39
35
34
23
13
13
12
7

(Prav)
(31)
(16)
(15)
(15)
(6)
(2)
(1)
(-10)
(-20)
(-20)
(-21)
(-26)

I. třída mladších žáků – skupina B
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
Kohoutovice
Ivančice
Vojkovice
Zastávka
Zbýšov
Nikolčice
Miroslav
St. Lískovec
Přímětice
Vel. Pavlovice
Pohořelice
Hrušovany n. J.

22 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

Záp.
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

+
21
16
15
16
12
11
11
7
4
3
3
2

0
1
1
3
0
3
2
1
2
1
4
3
1

0
5
4
6
7
9
10
13
17
15
16
19

Skóre
154:13
82:35
127:36
104:44
103:60
44:57
71:62
42:64
53:111
46:93
54:101
21:225

Vážení přátelé, ve čtvrtek 12. května 2011 se v sále Dělnického
domu v Zastávce uskutečnila akademie Základní a Mateřské
školy T. G. Masaryka v Zastávce tradičně věnovaná oslavě
Svátku matek.

Svůj dárek maminkám v podobě řady vystoupení přišly
tentokrát předat děti z mateřských škol v Zastávce a Babicích. Úvod a závěr programu
byl doplněn účinkováním dětí
z několika kroužků Domu dětí
a mládeže v Zastávce. Odměnou všem vystupujícím a zároveň důkazem úspěšnosti akce
byl potlesk zaplněného sálu.

Vděčnost a úcta ke všem maminkám a také tradičně velký zájem o tuto akci naší školy
nás zavazuje připravit akademii
i v příštím roce s tím, že jejími
hlavními protagonisty budou
žáci základní školy.
Ing. Zdeněk Strnad,
ředitel školy

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM
ŠKOLNÍM ROKEM V ZUŠ
Jste-li pravidelnými čtenáři Zpravodaje, pravděpodobně jste zaznamenali články představující blíže
výuku v jednotlivých odděleních Základní umělecké školy.

Mohli jste se tak dozvědět zajímavé informace o tanečním
nebo výtvarném oboru. V této
„exkurzi“ budeme pokračovat
v některém z dalších vydání.

Tentokrát však pod pokličku
nahlížet nebudeme. Červnové
číslo Zpravodaje přímo vybízí
ke krátkému ohlédnutí a shrnutí uplynulého školního roku.

Školní rok 2010/2011 nabídl
opět spoustu příležitostí pro
milovníky umění. Jejich kompletní přehled uvádím v následující „tabulce“.

14. 10. 2010......................................Žákovský koncert..................................................................Sál ZUŠ
11. 11. 2010......................................Žákovský koncert..................................................................Sál ZUŠ
15. 12. 2010......................................Vánoční žákovský koncert....................................................Dělnický dům
17. 12. 2010......................................Výchovný koncert pro žáky ZŠ a MŠ..................................Sál ZUŠ
17. 2. 2011......................................Žákovský koncert..................................................................Sál ZUŠ
24. 3. 2011......................................Učitelský koncert...................................................................Dělnický dům
14. 4. 2011......................................Žákovský koncert..................................................................Sál ZUŠ
19. 4. 2011......................................Vystoupení žáků pro seniory...............................................Domov důchodců
24. 4. 2011......................................Velikonoční koncert..............................................................Kaple sv. Jana Křtitele
6. 5. 2011......................................I. absolventský koncert.........................................................Sál ZŠ Rosice
13. 5. 2011......................................II. absolventský koncert........................................................Sál ZŠ Rosice
2. 6. 2011......................................Závěrečný žákovský koncert................................................Dělnický dům
8.–17. 6. 2011......................................Výstava prací žáků výtvarného oboru................................Foyer Obecního úřadu
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ŠKOLSTVÍ

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Do národní soutěže ZUŠ,
každým rokem vyhlašované
MŠMT ČR, se letos kromě hudebního oboru zapojili také
žáci výtvarného oboru.
Velkou radost nám udělaly
výsledky žáků kytarového oddělení. Kateřina Fabiánková
ze třídy pana učitele Andrleho
získala čestné uznání v okresním kole soutěže, kytarové trio
ve složení Kateřina Fabiánková,
Petra Fabiánková, Tomáš Fabiánek se umístilo na třetím místě v okresním kole soutěže.

Žákovský koncert v sále ZUŠ 17. 2. 2011

Žákům výtvarného oboru pod vedením paní učitelky
Mileny Krupicové se podařilo uspět v krajském kole. Cenu

Učitelský koncert v Dělnickém domě 24. 3. 2011

poroty s postupem do celostátního kola získaly Zuzana Bábková, Erika Kratochvílová, Jitka Plucarová a Nikola Bechná
za Knihu chutí Evropy. Stejného výsledku dosáhly Erika Kratochvílová a Zuzana Bábková
také s projektem Marie Antoinetta. Cena krajské poroty byla
udělena Magdaleně Schlosserové a Veronice Švábové za projekt s názvem Návrat do Cold
Mountain (práce z tohoto projektu jste mohli vidět na fotografiích v minulých vydáních
Zpravodaje).

Koncert v Domově důchodců 19. 4. 2011

Žákovský koncert v sále ZUŠ 17. 2. 2011

24 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

Všem žákům, kteří se do soutěží zapojili, i jejich učitelům
bych chtěl poděkovat za jejich

Koncert v Domově důchodců 19. 4. 2011

píli, oceněným pak přidávám
gratulaci. Pro některé žáky byl
školní rok 2010/2011 milníkem
v jejich studiu, protože završili několikaleté úsilí absolutoriem a uzavřeli tak první, či
druhý cyklus. Dovolte mi jejich
představení:
Sabina Lebedová – výtvarný obor
Lenka Musilová – výtvarný obor
Eva Smutná – výtvarný obor
Daniela Dumková – taneční obor
Anna Gloserová – taneční obor
Petra Hájková – taneční obor
Milena Mařáková – taneční obor
Darek Háněl – kytara
Alžběta Oujezská – klarinet
Georgi Dimitrov – klarinet

Natálie Horváthová – příčná
flétna
Markéta Kratochvílová – trubka
Marcela Junová – klavír
Richard Hubička – tenor
Marek Jemelka – elektronické
klávesy
Výsledek své mnohaleté práce tito žáci prezentovali v rámci koncertů v Rosicích i v Zastávce, kterých jste se mohli
zúčastnit.
Obor
Hudební
Taneční
Výtvarný

Jejich povinnosti jsou tím,
alespoň pro tento školní rok,
splněny. Po červnových postupových zkouškách už mohu
popřát krásné a bezstarostné
prázdniny všem žákům.
Na podzim naše škola opět
přivítá také nové žáky. Máte-li
tedy doma dítě, kterému chcete
poskytnout základní umělecké
vzdělání, nebo které dokonce
samo projevuje nějaký talent,

Zahájení přípravného studia
6 let
5–6 let
6–7 let

Na stávající i nové žáky se
v příštím školním roce těší tito
učitelé:
Výtvarný obor – Milena
Krupicová
Taneční obor – Alena Tumová
Hudební obor
Roman Andrle – kytara
Bohdana Hlaváčková – zpěv
Eva Keřkovská – zobcová flétna,
příčná flétna, klarinet
Petr Kříž – zobcová flétna,
příčná flétna, trubka, lesní roh,
tenor

Centrum
celoživotního
vzdělávání
v Zastávce

neváhejte nám zavolat na telefonní číslo 546 429 008 nebo
nás navštívit (pondělí, úterý
a čtvrtek, 12:30–16:30) a poradit se, jaký obor, případně nástroj je pro vašeho potomka
vhodný.
Pro základní orientaci uvádím tabulku s doporučeným
věkem pro zahájení studia
v jednotlivých oborech:

Zahájení řádného studia
7 let
7 let
8 let

Jiří Leszczynski – zobcová flétna, klarinet, elektronické klávesy, hudební nauka
Kamila Prokešová – klavír
Jiří Skřípek – akordeon, elektronické klávesy
Jiří Suchomel – housle
Přeji Vám krásné léto a těším se na viděnou na některé
z příštích akcí naší školy.
Jiří Skřípek

Centrum celoživotního vzdě
lávání v Zastávce připravuje
od měsíce září tyto kurzy:
•
•
•
•

Angličtina pro nejmenší
Angličtina pro začátečníky
Angličtina pro pokročilé
Ruční práce

Výstava prací žáků výtvarného oboru
ve foyer Obecního úřadu

• Kurz práce s PC
• Kurz o zdravém životním
stylu
• Kurz baby masáží

Informace na tel. čísle:
546 429 048, Hana Klosová
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OBEC ZASTÁVKA
VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ ASEKOL
usnadní občanům obce Zastávka odevzdávání drobných,
vysloužilých elektrospotřebičů.
stacionární kontejnery
na elektro a baterie
Stacionární kontejnery usnadní lidem odevzdávání vysloužilých
spotřebičů blíže místu jejich bydliště. S drobnými elektrospotřebiči
tak obyvatelé naší obce nemusí na sběrný dvůr, ale mohou je kdykoliv
a pohodlně odevzdat do připravených kontejnerů. Kontejnery jsou
umístěny většinou u separačních stání na tříděný odpad.

Do stacionárních kontejnerů
Patří:

baterie a drobná elektrozařízení
jako jsou např. kalkulačky, rádia,
drobné počítačové vybavení,
discmany, telefony, elektronické
hračky a podobně

Nepatří:

televizory, počítačové monitory,
zářivky, úsporné žárovky, velké
a malé domácí spotřebiče
(jako např. ledničky, pračky,
mikrovlnky, chladničky, vysavače
a podobně)

Červené stacionární kontejnery budou rozmístěny na těchto místech:
ulice Havířská (u objektu dílen obce Zastávka)
ulice U Školy (u základní školy Zastávka)
ulice Hutní osada (u Obecního úřadu)
Veškerá elektrozařízení (bez výjimek) můžete bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře Havířská ulice, Zastávka.
Informace o sběrných dvorech i červených stacionárních kontejnerech naleznete na www.zastavka.cz

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Obecní úřad Zastávka, tel.: 546 429 048.

NOVÁ BARVA V TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

ČERVENÁ
Nesete do kontejnerů tříděný odpad?
Máte jednu ruku volnou?
Přiberte s sebou i vaše

drobné elektro a baterie
Červené kontejnery už i v ulicích vaší obce
www.zastavka.cz

Klub zahrádkářů v Podhájské

Výchovný koncert pro ZŠ a MŠ

