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Nad třetím číslem Zastáveckého zpravodaje Vás,
naši milí čtenáři, možná přepadne stesk po času
prázdnin a dovolených, po teplých dnech léta.
Možná i Vás pobavilo, že více těch pěkných a slunečných dnů si pro nás spíš připravily podzim
a babí léto. Ale rozhodně bychom byli rádi, kdybyste nevynechali příležitost zrekapitulovat si právě na stránkách ZZ léto ještě jednou: spolu s událostmi a aktivitami probíhajícími a připravovanými
pro občany Zastávky a jejího okolí.
Co tedy nabízí podzimní číslo Zastáveckého
zpravodaje?! Vysoce aktuální Slovo starosty, zprávy a novinky z rubriky Obec informuje, tabulky
a přehled výsledků zastáveckých sportovních klubů nebo informace o letních aktivitách např. hasičů, domu dětí, šachistů, klubu seniorů, … Stačí
si jen vybrat, jaké léto si chcete připomenout, jaké
novinky a informace Vás, Vážení čtenáři, osloví…
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OBEC INFORMUJE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vám s podzimním číslem našeho
Zpravodaje popřát hodně krásných dní, barevných aspoň jako podzimní příroda, snad ještě
trošku pozdního babího léta a především hodně
zdraví a sil do náročného závěru roku 2011.
Asi většina z nás k tomuto přání podotkne, že
on celý ten rok 2011 je takový nějaký hektický,
náročný až divný. A to kupodivu nemyslím jen
na kanalizační práce v obci, které většinu z nás
pronásledují na každém kroku. Ačkoliv i tato
akce je v některých směrech studnicí nových
zkušeností. Radost z toho, že se podaří v centru
obce postavit novou funkční kanalizaci a vodovody na mnoho let dopředu, že se vytvoří předpoklady, aby bylo možné řešit průjezd centrem
obce, je vyvažována tím, že se při stavbě staví,
práší, dělníci nepracují deset hodin denně, komunikace a chodníky nejsou v dobrém stavu.
Jsem však upřímně rád, že velká většina z Vás
chápe, že se jedná o akci potřebnou a nutnou
a vaše připomínky jsou vesměs konstruktivní.
Chtěl bych jménem zastupitelstva obce slíbit,
že bude naší snahou uvést co nejdříve následky
stavebních prací do co nejlepšího stavu. Obec
Zastávka i přesto, že do akce musí vložit vlastní zdroje, které jsou v hodnotě takřka jednoho
celého ročního rozpočtu, má vypracován plán
k tomu, aby se život v obci nezastavil ani v letech
následujících.
Dostavba kanalizace v obci Zastávka probíhá
vesměs v zemi. V této souvislosti bych se ani nedivil, že v našem státě ještě nevíme, co a kde se
pod povrchem vlastně nachází (přestože poplatky za elektřinu, plyn, telefony atd. nejsou rozhodně malé). Mnohem větším překvapením pro
mne, stejně jako pro většinu z nás je skutečnost,
že mám někdy pocit, že se v tomto státě neví
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ani o těch, co po zemi chodí. Jestliže jsme takřka každodenně informováni o novinkách, které
nám přináší námi zvolená vláda a parlament, tak
musím konstatovat, že zmatek v inženýrských sítích není nic proti tomu, jaké zmatky nás očekávají v našich životech.
Ačkoliv se v „politice“ pohybuji relativně dlouho, tak mi stále více uniká smysl nových opatření
k tomu, aby se stát nezadlužoval. Typickým příkladem může být třebas vyvádění státních peněz
určených na důchody do soukromých společností v době, kdy většina obyvatel ani vzdáleně nemá
příjmy rovnající se průměrné mzdě. Důchodový
systém, o němž nikdo nic moc neví, o který nikdo moc nestojí, připraví o peníze každého z nás
kvůli zvýšené sazbě DPH, stejně jako obce, protože bude krácen výnos z daní.
Takřka každodenním hitem je problematika
sociálního začleňování nebo práce s „nepřizpůsobivými“, jak se někdy říká. Žijeme v Zastávce,
této problematice slangově říkáme i jinak. Zde
jsem se úplně ztratil, protože pokud někdo vidí
řešení v tom, že v Praze založíme poradní orgány,
mezirezortní skupiny, kulaté stoly, a dokonce by
někteří rádi měli i novou organizaci „Agenturu
pro sociální začleňování v romských lokalitách“,
tak si asi většina z nás, kteří tuto problematiku
známe, řekne, že se u nás dá vydělávat skutečně

na všem. A ono skutečně dá, když vidíme, kolik
všechny tyto organizace a instituce stojí. Škoda,
že vyžadování rovného přístupu nejen k právům,
ale i k povinnostem může být dnes málem označeno za skoro rasistický postoj…
Většina z Vás ví, že jsem původním povoláním učitel. Myslíte-li si, že v této oblasti nemůže rozum rezignovat, tak jste na omylu. Nejlepší ministr školství, jak naznal pan prezident, nás
systematicky učí, že vyřčené neznamená platné.
Jestliže se týden v celé Praze, na všech dalších
pracovních skupinách a dalších fórech diskutuje za naše peníze o návrhu snížit platy nepedagogů, tak se za týden dozvíme, že tomu tak
vlastně není. Domníváte-li se, že je to proto, že
v rozpočtu státu nejsou peníze, tak jste na omylu. Nemusím si ani pomoci příkladem, že úřednice, na rozdíl od nás, pracuje tak dobře, že svoje
statisícové platy bere oprávněně. Použiju raději
příklad, který by měl zajímat nás všechny.
Statistiky zcela jednoznačně mluví o tom, že
úroveň vzdělanosti u nás klesá. To po pravdě
řečeno překvapující není. Větším překvapením
však je, jaké jsou cesty k nápravě. Dle názoru ministerstva je nejlepší cestou zaplatit si další testování ve všech školách, jež samozřejmě nebude
zadarmo. Škoda, že se nepoohlédneme po okolí, kde již pochopili, že ke školství, zejména pak
k tomu základnímu, patří především plnění povinností. Je škola v současné době přípravou
do života, když v případě, že děti nejsou motoricky zručné jako v minulosti, zjednodušíme jim
písmo; když se jim nechce vstávat, tak posuneme začátek školní docházky? Již se těším, že se
asi vbrzku objeví zaměstnavatelé, kterým budeme moci sdělit, že našemu biorytmu nevyhovuje ranní vstávání, takže budeme chodit do práce
v deset a on nám poděkuje za to, že jsme ochotni
vůbec do práce přijít.
Ke školství patří další hit, kterým je optimalizace sítě středního školství. Tento se dotknul
naší obce, neboť jako v jediné obci v celé České

republice u nás máme gymnázium. Jsme rádi, že
jsme o budoucnosti jediné střední školy v našem
regionu mohli mluvit s Jihomoravským krajem,
s nímž lze při diskusi vznášet argumenty a snažit se hledat řešení, ačkoliv již na této úrovni je
třeba respektovat „vyšší politiku“ a kompromisy ne vždy založené na logice. Přesto jsem rád,
že mohu potvrdit, že naše gymnázium zůstane
i v dalších letech samostatnou a svébytnou střední školou, byť od příštího školního roku již nebude děti vzdělávat v osmiletém studijním cyklu. Ale pro nás všechny, stejně jako pro rodiče
z okolí je nejdůležitější fakt, že gymnázium bylo,
je a bude.
Rád bych si poplakal na téma rozpočtové určení daní pro obce, kde snad nejvíce platí „sytý hladovému nevěří“. Obce mezi 2 000 a 10 000 obyvateli mají nejnižší daňové příjmy v celé zemi. To
má pozitivní fakt snad jen v tom, že u nás nelze
stavět tunel Blanka, zřizovat Opencard a mnohé
další miliardové „vychytávky“. Naše obec by jen
z karty Opencard žila velice dobře více než třicet let…
Nežijeme v Praze, asi nikdo nám nepůjčí statisíce bez dokladů, asi nikdo nenosíme statisíce
v igelitkách. Ale zase jsme spolu ochotni mluvit,
potkávat se, sdílet spolu dobré i zlé. Přál bych
nám všem, abychom si nebrali vzory z bohatých
zemí, z bohatých měst, ale abychom byli jeden
druhému nablízku, pomáhali si a bylo nám spolu dobře. To je bohatství obce, kraje, státu, světa. Jsem proto velice rád, že obec Zastávka má
navzdory kanalizaci zájem nadále podporovat
všechna setkávání lidí dobré vůle. Budeme velice rádi, když nám s dalšími podněty na zlepšení
vnitřního života obce budete nápomocni.
Přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí, rodinné
pohody, pracovních úspěchů, příjemných setkání a optimismu.
Petr Pospíšil, starosta obce
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VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 25. 5. 2011
ZO schvaluje:
1. upravený program zasedání ZO ze dne 25. 5.
2011
2. rozpočtové opatření č. 5/2011 (viz příloha)
3. smlouvu o půjčce uzavřené podle § 657 občanského zákoníku – financování dotace z EU
4. uzavření Smlouvy č. 09031381 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí mezi Státním fondem
životního prostředí České republiky a obcí
Zastávka na realizaci akce „Zastávka – dokončení kanalizace“
5. uzavření Zástavní smlouvy 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. podání žádosti České podnikatelské pojišťovně a.s. o vinkulaci plnění z pojistné smlouvy –
případné pojistné plnění nemovitostí uvedených v Zástavní smlouvě č. 09031381-Z
7. revokaci usnesení jednání Zastupitelstva obce
Zastávka dne 27. 4. 2011 (část ZO schvaluje,
bod č. 9) – ZO schvaluje Výpůjčku Centra
celoživotního vzdělávání pro Základní školu
a Mateřskou školu T. G. Masaryka Zastávka,
okres Brno-venkov
8. dohodu o ukončení výpůjčky mezi obcí
Zastávka a Základní školou a Mateřskou školou T. G. Masaryka Zastávka, okres Brnovenkov, jež byla uzavřena dne 26. 11. 2009
na budovy U Školy 440, Zastávka
9. dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka,
okres Brno-venkov, včetně předávacího protokolu (předání budovy U Školy č. p. 440,
včetně Centra celoživotního vzdělávání)
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10. prodej p. č. 180/7 o výměře 160 m2 z a 100
Kč/m2 a náklady prodeje
11. prodej pozemku p. č. 123/9 o výměře 36 m2
zastavěná plocha pod dvojgaráží za l Kč/m2
a náklady prodeje
12. smlouvu o nájmu tréninkového hřiště
na dobu 1 roku za účelem umístění pouťových atrakcí s firmou Pavel Vildomec LTZ
13. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č. p. 9
do 31. 12. 2011.
14. doplnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro obce správního obvodu MěÚ
Rosice (doplnění dalšího opatření ke sledované prioritě – opatření 4.3. – Vybudování
domova pro seniory ve Zbýšově)
15. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na odstranění havarijního stavu školní kuchyně – I. etapa
16. vyjádření podpory snahám Jihomoravského
kraje, stejně jako dalším krajům České republiky, ve věci zachování dopravní obslužnosti v nynějším rozsahu standardů IDS. ZO
Zastávka považuje plnění závazků ze strany
státu, jež jsou uvedeny v memorandu o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční dopravou za nezbytný základ udržitelného rozvoje
obcí a měst České republiky
17. uzavření Smlouvy o přezkoumání hospodaření za rok 2011 uzavřenou mezi obcí
Zastávka jako objednatelem a BOHEMIA
AUDIT, s.r.o. jako auditorskou společností
18. fungování JSDH obce Zastávka v režimu stálé
pohotovosti zajištěným členy JSDH Zastávka
i v roce 2012
19. smlouvu o budoucí smlouvě o převodu majetku mezi obcí Zastávka a firmou
CAMPELL FINANCE, a.s. v souvislosti
s realizací investiční akce „Slunečná terasa“
v obci Zastávka.

ZO bere na vědomí:

1. záměr pronájmu parcely č. 155/2
2. záměr prodeje parcely č. 125/3
3. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
4. informace starosty a místostarosty obce
o realizaci akce Dostavba kanalizace v obci
Zastávka
5. informace o činnosti dalších organizací,
jichž je obec Zastávka členem (Mikroregion

Kahan, KTS Ekologie, RÚŽ, Svazek vodovodů a kanalizací, SMO ČR, Energoregion
2020)
6. záměr prodeje parcely č. 299/2
7. předloženou zprávu (viz příloha) o činnosti
NNO IQ Roma servis Brno za období ledenduben 2011.

ZO neschvaluje:
1. záměr pronájmu parcely č. 1004/1.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 29. 6. 2011
ZO schvaluje:
1. upravený program zasedání ZO ze dne 29. 6.
2011
2. rozpočtové opatření č. 6/2011 (viz příloha)
3. závěrečný účet obce Zastávka za rok 2010
a vyjadřuje souhlas s celkovým hospodařením obce Zastávka v roce 2010 a to bez
výhrad
4. přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro obec Zastávka na projekt „Dobudování
komunikační zóny v obci Zastávka – II. etapa“ ve výši 200 000 Kč za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK
5. přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro obec Zastávka na projekt „Zabezpečení
akceschopnosti JSDH obce kategorie JPO2
na rok 2011“ ve výši 80 000 Kč za podmínek
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
6. přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje pro obec Zastávka na projekt „Dny
Zastávky aneb setkání s historií a tradicemi“
ve výši 25 000 Kč za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK

7. uzavření „Smlouvy o vzájemných právech
a povinnostech při stavbě přípojek inženýrských sítí“, mezi obcí Zastávka a občany, jejichž objektů se realizace výstavby kanalizace
dotýká a je nutné u těchto objektů provést vybudování nových přípojek na kanalizaci
8. uzavření Rámcové smlouvy mezi Komerční
bankou a. s. a obcí Zastávka o obchodování na finančním trhu (ve věci úrokového
zajištění na úvěr poskytnutý obci Zastávka
Komerční bankou a. s.)
9. udělení souhlasu se zapojením Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka,
okres Brno-venkov jako nositele projektu ze Strukturálních fondů Evropské unie
a Státního rozpočtu České republiky s názvem „Popularizace přírodovědných předmětů“. Rovněž vydává souhlas s uzavíráním
partnerských smluv nezbytných pro realizaci
výše uvedeného projektu
10. uzavření smlouvy o dílo na realiazaci akce
„Odstranění havarijního stavu školní kuchyně – I. etapa“ s firmou Stavoprogres Brno –
realizace stavebních prací a s firmou Robert
Štrbík, Cvrčovice – realizace rekonstrukce
elektroinstalace
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11. prodej stavby bez č. p./č. e. na pozemku p. č.
91/2 za smluvní cenu 5 000 Kč a náklady
prodeje
12. prodej pozemku p. č. 125/3 o výměře 39 m2
za smluvní cenu 6 000 Kč a náklady prodeje
13. prodej pozemku p. č. 299/2 o výměře 70 m2
za smluvní cenu 50 Kč/m2
14. nájem pozemku p. č. 155/2 jako zahrady,
za cenu 5 Kč/m2
15. záměr prodeje části pozemku p. č. 356/1
a zřízení věcného břemene na inženýrské sítě
vedené na pozemku p. č. 356/1
16. prodej pozemku p. č. 584/3 o výměře 385 m2
za cenu 300 Kč/m2
17. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu a úpravě budoucích vztahů v souvislosti s využitím
kulturního zařízení Dělnický dům mezi obcí
Zastávka a občanským sdružením Mighty
Shake a pověřuje starostu obce uzavřením tohoto dodatku
18. záměr koupě pozemku p. č. 368/2 o výměře
25 m2
19. prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 9
mezi obcí Zastávka a panem žadatelem, a to
do 31. 12. 2011
20. prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 9
mezi obcí Zastávka a paní žadatelkou, a to
do 31. 12. 2011
21. prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 9
mezi obcí Zastávka a paní žadatelkou, a to
do 31. 12. 2011
22. prodloužení nájemní smlouvy na bytovou
jednotku v č. p. 575 mezi obcí Zastávka a paní
žadatelkou, a to do 31. 12. 2011
23. prodloužení nájemní smlouvy na byt v č.
p. 10 mezi obcí Zastávka a panem žadatelem,
a to do 31. 12. 2011
24. dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2010
mezi obcí Zastávka a AP-ateliér, s. r. o. – prodloužení termínu plnění
25. termíny jednání Zastupitelstva obce Zastávka
na druhé pololetí 2011 (31. 8., 21. 9., 26. 10.,
30. 11., 14. 12.)
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26. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi obcí Zastávka a E.ON Distribuce, a. s.
v souvislosti s přeložkou k. v. NN, VN dokončení kanalizace, na pozemku p. č. 214,
734/1 a 734/3 v k.ú. a obci Zastávka, a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy s firmou E.ON Distribuce, a. s.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. informace o činnosti dalších organizací,
jichž je obec Zastávka členem (Mikroregion
Kahan, KTS Ekologie, RÚŽ, Svazek vodovodů a kanalizací, SMO ČR, Energoregion
2020).

ZO neschvaluje:
1. povolení podnájmu dle žádosti pana žadatele
bytě v BD č. p. 9
2. prodloužení ani uzavření nájemní smlouvy na byt v č. p. 9 mezi obcí Zastávka a paní
žadatelkou.

ZO ukládá:
1. starostovi obce informovat o schválení
Závěrečného účtu obce Zastávka Krajský
úřad Jihomoravského kraje
2. starostovi obce uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na realizaci projektu „Dobudování komunikační zóny v obci
Zastávka – II. etapa“
3. starostovi obce uzavřít Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu JMK na realizaci projektu
„Zabezpečení akceschopnosti JSDH obce kategorie JPO2 na rok 2011“
4. starostovi obce uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na realizaci projektu „Dny Zastávky aneb setkání s historií
a tradicemi“.

VÝSTAVBA KANALIZACE
POKRAČUJE…
Uběhlo devět měsíců od zahájení investiční akce „Zastávka –
dokončení kanalizace“. Za toto období se v oblasti
odkanalizování části naší obce řada věcí změnila, a proto je
na místě, vážení spoluobčané, Vás informovat o postupu prací
na této investiční akci.

V současné době jsou na novou kanalizaci napojeny rodinné domy v ulicích Nová osada
a Martinská. V těchto dvou lokalitách došlo jak k napojení rodinných domů na novou
kanalizaci, tak zde byla realizována i výstavba a napojení
na nový vodovod, který bylo
nutné vystavět z důvodu havarijního stavu toho stávajícího. Výstavbu nového vodovodního řadu financuje Svazek

vodovodů a kanalizací Ivančice, jehož je obec Zastávka
členem. Zde je nutné připomenout, že bez perfektního
přístupu a spolupráce obyvatel
ze zmíněných dvou ulic by nebylo možné vše v tak krátkém
čase realizovat. Výsledkem je
uložení všech inženýrských sítí
do komunikací, a tím umožnění vybudování nových komunikací bez strachu, že je někdo
bude za půl roku kopat, aby

zde zase ukládal nějakou trubku. Firma IMOS, a. s. do současné doby realizovala tedy
kompletní realizaci uložení kanalizačních stok a vodovodu
na ulici Nová osada a Martinská. Dále je realizována odvodňovací stoka dešťové kanalizace od novinového stánku paní
Polehlové směrem k přestupnímu terminálu, kde je vyústěna do potoka Habřina. Práce na kanalizačních stokách
mezi křižovatkami u Hornického domu s ulicí Cukrovarská byly ve své podstatě ukončeny. Na základě podmínek
správce silnice I/23, která protíná naší obec, bude její finální povrchová úprava provedena až v jarních měsících roku
2012. Dokončena byla také pokládka nového kanalizačního
řadu, který má za úkol odvádění splaškových a dešťových
vod z lokality ulice Kloboučky.
K závěru se také blíží pokládka
kanalizace v ulici Cukrovarská.
Zde však bude ještě realizována výstavba čerpací stanice
ČS 1 a kanalizační stoky zajišťující odvod splašků z areálů
firem Renomag, s. r. o. a Družstva Drukocel.
V současné době obec Zastávka do výstavby kanalizace investovala zhruba
30 000 000 Kč a další velké
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investice ji ještě čekají. V závěru letošního roku by mělo dojít
k dokončení kanalizační stoky
na ulici Stará osada a to včetně
napojení jednotlivých rodinných domů.
Dále by mělo dojít k přepojení kanalizačních stok u samoobsluhy pana Kuklínka.
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Měly by být provedeny terénní
úpravy zelených ploch po stavebních pracích na kanalizaci a v řadě případů bychom
chtěli do zimního období uvést
do původního stavu především
chodníky. Kde již byl chodník ze zámkové dlažby, bude
uveden do původního stavu.

Kde však byly použity starší
dlaždice, které nesplňují svoji
funkci, počítáme s jejich náhradou za novější a kvalitnější materiály. Tímto způsobem
byl prostřednictvím zaměstnanců obce opraven například
chodník na Hutní osadě, směrem od Thermony k bytovému
domu č. p. 23.
Samozřejmě, že bychom
všichni velice rádi viděli nové
silnice a chodníky všude v naší
obci. Vše je ale otázkou financí. Nicméně snahou vedení
obce je, aby v příštím roce došlo k vybudování nových komunikací a chodníků tam, kde
vlivem výstavby kanalizace došlo k jejich úplnému zničení.
Předpokládáme vybudování
nových komunikací v Martinské osadě a Nové osadě. Opravu komunikací v ulicích Kloboučky a Cukrovarská.
Dále bychom rádi vybudovali nový chodník v ulici Cukrovarská, směrem k restauraci
Harmonie, kde je třeba zvýšit
především bezpečnost chodců. Plánována je také oprava chodníku v ulici 1. máje
a v ulici Stará osada, kde by
mělo dojít k nahrazení stávající čtvercové dlažby dlažbou
zámkovou. Kolik se nám toho
povede zrealizovat, to se uvidí
v příštím roce.
Za vedení obce Vám, milí
občané, slibuji, že uděláme vše
proto, aby se toho povedlo co
nejvíce.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

Obecní knihovna v Zastávce
V červenci letošního roku
proběhla v knihovně revize knihovního fondu, což je, laicky

řečeno, inventura všech knih.
Výsledky byly následující: počet
svazků celkem – 13 729, počet

svazků půjčených – 3 163, počet
svazků zrevidovaných – 10 559,
počet svazků ztracených – 7.

Pozvánka do knihovny
VÝSTAVA ZAJÍMAVÝCH
KNIH Z DARŮ NAŠICH
OBČANŮ
Celý říjen si můžete prohlédnout knihy zajímavé obsahem,
stářím, ilustracemi apod.

Pozvánka do knihovny
CESTOVATELSKÁPROJEKCE
JURAJE KAMANA NA TÉMA
„ISLAND“
Pátek 4. listopadu 2011,
v 18 hod. v knihovně, vstup
zdarma.

Otevírací doba
pondělí........ 8–11.30........ 12–15
úterý.................................. 12–18
středa................................. 12–18
pátek............ 8–11.30........ 12–15

Všechny čtenáře i nečtenáře zvu na nezávaznou prohlídku knihovny s výkladem, nebo

si přijďte jen tak posedět v příjemném prostředí knihovny.

Jarmila Zahradníková,
knihovnice

TISKOVÉ ZPRÁVY MIKROREGIONU
KAHAN DSO
Setkání seniorů MR Kahan
Čtvrté setkání seniorů Mikroregionu KAHAN se tentokrát uskutečnilo v Kulturním
domě Cristal Rosice 10. června 2011. Finanční prostředky
na toto setkání poskytl Mikroregion Kahan ve spolupráci
se skupinou ČEZ a organizačně ji zajišťoval Klub seniorů
Rosice.
Ze všech třinácti sdružených
obcí se setkání zúčastnilo 220
seniorů. V pestrém zábavném
programu organizovaném SVČ

Rosice vystoupily děti z MŠ Zámecká, mažoretky Rosice, roztleskávačky Rosice, žongléři
Rosice a klub seniorů Rosice,
pěvecký soubor Hlahol. K tanci i poslechu hrála nejmenší dechovka na světě Kabrňáci.
Všichni účastníci v přestávkách mezi programem a později i mezi tancem spolu živě diskutovali a prohlíželi si výstavu
rukodělných prací. Vzhledem
k tomu, že všechny obce jsou
spolu vlastně sousedé a mnozí senioři se znají, jejich debaty

probíhaly v srdečném a přátelském duchu.
Setkání se vydařilo, všichni odcházeli spokojení a těší se
na to příští.
Za všechny seniory děkujeme za to, že na nás představitelé
našich obcí nezapomínají. Děkujeme samozřejmě i Mikroregionu Kahan a skupině ČEZ
za finanční podporu, bez které
by toto nádherné setkání nebylo možné uskutečnit.
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Dětský workshop
Mikroregion Kahan dso získal v loňském roce finanční příspěvek z Evropského fondu regionálního
rozvoje na mikroprojekt r. č. CZ/FMP.02/0084 z:

Operační program:
Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013
Prioritní osa:
1. Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce
Oblast podpory:
1.6 Fond mikroprojektů
Přeshraniční partner:
název: Združenie cestovného ruchu Veľká Fatra (ZCRVF)
sídlo: JASED s.r.o., Belá-Dulice 385, 038 11 Belá-Dulice zřízený dle zákona č. 83/1990 Sb.
Cíle mikroprojektu je rozvoj a zvýšení spolupráce mezi
komunitami na obou stranách
hranice s výhledem na společné
zlepšení kulturního, vzdělávacího a společensko-hospodářského rozvoje, životních podmínek
a pokračujících kontaktů.
Vytvoření spolupracujících
systémů na obou stranách hranice a založení trvalých přátelství mezi obyvateli obou
zemí – zvýšení počtu přeshraničních setkávání dětí a mládeže a jejich seznámení s kulturním, historickým a jazykovým
prostředím druhé země. Dále
společná propagace kulturního
a historického bohatství mikroregionu, propojení a společné plánování a realizace aktivit
v turistickém ruchu, podpora
produkce typických krajových
produktů a jejich prezentace,

podpora malých podnikatelů, živnostníků a řemeslníků
především v oblasti tradičních
řemesel.
V rámci aktivity č. 1 se uskutečnil týdenní workshop pro
žáky ZŠ se zaměřením na společnou historii a tradice. Dětský
workshop byl koncipován jako
týdenní dětský tábor, kterého
se zúčastnilo celkem 42 dětí (26
českých dětí a 16 slovenských

dětí). Tábor se uskutečnil
s ohledem na letní prázdniny
16.–23. 7. 2011 ve slovenské
vesnici Belá-Dulice, chata Kaška, Jasenské dolina. Tábor byl
pro slovenské děti koncipován
jako příměstský; vyjma přenocování však absolvovaly všechny aktivity tábora.
Ing. Jaroslav Bohanes,
projektový manažer
Mikroregionu Kahan dso

Fotografie z tábora si můžete prohlédnout na:
http://ddmzastavka.rajce.idnes.cz/CESKO_-_SLOVENSKY_TABOR_Jasenska_dolina_2011/
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ROMODROM
INFORMUJE
O. s. Romodrom v naší obci
pracuje již od února letošního roku. V měsících duben,
květen, červen se pracovnice
sdružení zaměřily na upevnění přátelských a důvěrných
vztahů s klienty, seznámily
se téměř se všemi romskými
obyvateli žijícími v Zastávce.
Jejich služeb také využil menší počet neromských občanů,
kteří žijí buď ve společné domácnosti s Romy, nebo v jejich blízkém okolí.
V Zastávce se nacházejí tři
větší lokality, kde Romové bydlí. Jsou to tzv. Stará osada, Martinská osada a Hutní osada.
Nejintenzivnější, časově nejnáročnější a nejvytíženější je práce s obyvateli žijícími v bytovém domě na Staré osadě. Žijí
zde jednak rodiny, které jsou
velmi slušné, záleží jim na aktuální, ale i budoucí situaci

rodiny. Také jsou zde ale klienti a jejich rodiny, které nejsou
schopny, ochotny, a především
nejsou zvyklé řešit aktivně svoji
situaci a přijímat zodpovědnost
za své činy a chování.
Naopak klienti žijící v Martinské osadě nevyžadují příliš
mnoho služeb. Jsou schopni
na základě poskytnutého poradenství, konzultací či rady řešit
dále svoji aktuální problémovou situaci sami.
Nejčastěji se s klienty řeší jejich sociální a finanční situace.
Jedná se o problematiku, která se odvíjí od dluhového poradenství, možnosti oddlužení,
exekučních nařízení, platebních
rozkazů, návrhů na vystěhování
z bytů, dluhů u bankovních i nebankovních poskytovatelů půjček či úvěrů, dluhů na nájemném, službách a komunálním
odpadu, dluhů vzniklých u mobilních či telefonních operátorů

a dále problematika související
se získáním nájemní smlouvy.
K dalším velmi častým typům poskytnutého poradenství a konzultací patří zdravotní péče, doprovody k lékařům,
předávání informací, které by
vedly ke zlepšení zdravotního
stavu jednotlivých klientů.
Určitá pravidelnost v poskytování služeb o. s. Romodrom byla zaznamenána téměř
u všech rodin, kde si ujasnily svoje životní priority, proč
je vhodné, aby děti chodily do škol a kroužků, aby byly
v kolektivu s ostatními dětmi.
Ne vše je ideální a bude to ještě
dlouhá cesta ke zlepšení vztahů
mezi romskými občany a občany naší obce.
Z monitorovací zprávy
pro jednání OZ připravila
Mgr. J. Baštařová, členka
Zastupitelstva obce Zastávka

Termíny jednání KV obce Zastávka ve II. pololetí roku 2011
22. srpna
12. září
10. října
21. listopadu
5. prosince

Jednání začínají v 16.30 hod.
na OÚ.
Pravidelné body jednání:
• administrativní záležitosti
• kontrola plnění usnesení
obecního zastupitelstva
• úkoly stanovené obecním
zastupitelstvem podle § 119
odst. 3, zák. 128/2000 Sb.

• kontrola investičních akcí
obce ve II. pololetí roku 2011
• dluhy a pohledávky obce
• připomínky od občanů
• různé.
Mgr. J. Baštařová,
předsedkyně kontrolního
výboru
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INFORMACE Z INFORMAČNÍ
KOMISE
Provoz televizní kabelového
rozvodu (TKR)
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás požádali o součinnost při zajištění větší kvality
našeho TKR:
1. Poruchy je třeba hlásit na tel. čísle 604 919 004
(v případě nedostupnosti pak
605 447 552, 607 509 737,
604 656 271)

2. Dlouhodobější připomínky k provozu (kvalita signálu,
kvalita jednotlivých programů)
bychom potřebovali shromáždit
v písemné formě. Toto písemné
oznámení by mělo obsahovat
Vaši adresu a popis problému,
který máte.
Vaše písemné podněty předejte na obecním úřadě nebo libovolnému členu zastupitelstva

obce Zastávka. Děkujeme
za pochopení a za Vaši pomoc.
S potěšením bychom Vás
také chtěli informovat o možnosti naladit v našem TKR české digitální multiplexy. K tomuto příjmu je však zapotřebí
digitální televizor nebo set-topbox. Bohužel příjem digitálního signálu v TKR není možný
ve všech částech obce, což je
způsobeno použitím starších

FREKVENCE

NÁZEV STANICE

KANÁL

48,25

Místní kanál + TV mikroregion Kahan (18.00–20.00)

E2

55,25

NOVA SPORT

E3

62,25

SPEKTRUM

E4

126,25

COOL

S4

133,25

STV1

S5

147,25

MARKÍZA

S7

168,00

EUROSPORT

S10

175,25

PRIMA

E5

191,25

ČT2

R8

207,25

NOVA

R10

223,25

ČT1

R12

238,25

ORF2

S12

245,25

CS Film

S13

252,25

ORF1

S14

259,25

BARANDOV

S15

266,25

ČT24

S16

273,25

NOVA CINEMA

S17

280,25

SPORT1 (DSF)

S18

287,25

ČT4 SPORT

S19

294,25

ÓČKO

S20

303,25

JOJ

S21

311,25

VIVA Germany

S22
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technologií pro přenos. Nadále však pokračuje modernizace rozvodů, a proto věříme, že v blízké době budou
všichni spoluobčané mít
možnost příjmu i digitálně
vysílaných stanic.
Aktuální nabídka stanic
V seznamu na protější
straně naleznete frekvence
a kanály jednotlivých stanic,
které můžete přijímat v analogové podobě v našem TKR. Nabídka je již delší dobu ustálená
a nové stanice jsou přidávány
po konzultacích se zastupitelstvem obce. Protože se rozšiřuje
nabídka nových českých i slovenských stanic v tzv. multiplexech (jeden digitální kanál

obsahuje více programů), budeme se i nadále snažit zajistit
příjem především česky a slovensky mluvených.
Novinky
O změnách frekvencí a kanálů nových programů Vás budeme informovat na webu obce,
jehož nová podoba se nyní připravuje. Nejbližší novinkou,

pro kterou se nyní hledá
nejvhodnější technické řešení, bude možnost přijímat
v digitální podobě všechny
slovenské programy. V analogové podobě již nebude
možno nadále přijímat program STV2.
Věříme, že změny v TKR
i na webu Zastávky přijmete s pochopením a že jsou
to změny k lepšímu. Přesto, budete-li mít nějaký podnět pro
jednání informační komise,
předejte jej prosím na obecní
úřad (v písemné či elektronické podobě). Rádi se jím budeme zabývat.
Mgr. Petr Pečenka,
předseda informační komise
inzerce

POZVÁNKA
Hasičský sbor Zastávka pořádá
ve velkém sále Dělnického domu
koncert skupin

Rangers – Plavci
a Pozdní sběr.
Koncert se bude konat

27. 10. 2011 od 20.00 hod.
Vstupné: 200 Kč. Předprodej
vstupenek od 1. 10. 2011
na obecním úřadě v Zastávce.

REALITNÍ KANCELÁŘ
působící po celé ČR

Zprostředkujeme Vám prodej,
koupi a pronájem domů, bytů,
pozemků, nájemních domů,
nebytových prostor, chat, chalup.
Nabízíme komplexní realitní
služby, právní servis a financování.
Majitelům nemovitostí poskytujeme
veškeré služby zdarma. Odměna
za doporučení nemovitosti k prodeji
či k pronájmu.
JARMILA SÝKOROVÁ, realitní poradce
ALOHA TEAM
HRNČÍŘSKÁ 893/25, 602 00 BRNO
TEL. 605 765 532,
POBOČKA ZASTÁVKA
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 15

SPOLKOVÉ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY

PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2011
V PRÁCI MÍSTNÍ ORGANIZACE
SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
V ROSICÍCH
Naše organizace sdružuje občany s různým zdravotním postižením z dvanácti obcí Rosicka. Mimo
vlastní organizační činnost připravila pro své členy a další zájemce z řad občanů v prvním pololetí
roku několik kulturně společenských akcí.

Dne 25. března uskutečnila svoji výroční schůzi. Tentokrát netradičně ve velmi
pěkném prostředí Dělnického
domu na Zastávce. Ke změně
místa konání ze sálu restaurace FC Slovan Rosice došlo
pro malou kapacitu restaurace a další vhodný sál v současné době v Rosicích není. Sto
dvacet osm přítomných ocenilo tuto změnu, jak zvýšením komfortu přítomným, tak
zlepšením dostupnosti místa
schůze. Bylo projednáno zaměření činnosti organizace
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v roce 2011 a vyhodnocena
práce v roce 20l0. Příjemným
zpestřením schůze bylo vystoupení souboru Kamarádi
pod vedením pana Vojty Polanského. Děkujeme obci Zastávka za umožnění konání
schůze v jejím zařízení a aktivní podíl při vlastní přípravě
a průběhu schůze. Nesmíme
zapomenout na profesionální
přistup pracovníků Dělnického domu při zajištění občerstvení přítomných. Děkujeme

také jim a taktéž všem dárcům, kteří přispěli svými dary
ke zdárnému průběhu výroční
schůze.
Milými hosty byli pan
Mgr. Jaroslav Světlík, starosta
města Rosice, a pan RNDr. Petr
Pospíšil, starosta obce Zastávka. Za OV STP pozdravila přítomné paní Ludmila Cvrkalová. Obvodní organizaci Svazu
neslyšících a nedoslýchavých
reprezentovala paní Alena
Procházková.

Beseda s ředitelkou Odborného sociálního poradenství
pí. Procházkovou dne 31. března na téma „Problematika sociálního a důchodového zabezpečení“ se nesetkala s větším
zájmem občanů. Přesto budeme v organizování besed k různým aktuálním tématům i nadále pokračovat.
Tradiční posezení s trampskou skupinou Olymp bylo
uspořádáno 18. dubna v restauraci FC Slovan Rosice. Více než
60 přítomných z Rosic, Zastávky a dalších obcí z okolí si se
skupinou zazpívalo a povyprávělo v družné zábavě, dle svých
zájmů a nálady. Jistě zopakujeme v nastávajícím období.
Zájezd na přehlídku dechovek do Zbraslavi byl organizován 1. května ve spolupráci
s Klubem seniorů v Zastávce.
Účastníci byli spokojeni a těší
se na další přehlídku v podzimních měsících.
Značné popularitě se těší rekondiční zájezdy pořádané naší
organizaci do termálních lázní
v maďarském Mosonmagyaróváru. Zájezd byl připraven
na 22. května. Zájem převýšil
očekávání, a proto byl operativně zajištěn další zájezd za týden, 29. května. Oba zájezdy
byly plně obsazeny a účastníci
velice spokojeni.
Poslední akcí v tomto pololetí byl poznávací zájezd dne
29. června. Navštívili jsme krásné město Kroměříž. Sama návštěva arcibiskupského zámku
je velikým zážitkem. Obdobně

pak Podzámecké a Květné zahrady. Obě zahrady jsme si prohlédli. Někteří využili v Podzámecké zahradě projížďku
vláčkem s výkladem průvodce.
Tento zájezd důstojně završil
naši činnost v prvním pololetí
roku a naplnil naše záměry pro
toto období.

• 27. října besedu s … téma
bude upřesněno (17.00 hod.,
klubovna hasičů)
• 28. listopadu předmiku1ášské posezení s trampskou
skupinou Olymp (17.00 hod.,
FC Slovan Rosice)
• V prosinci předání vánočních balíčků imobilním členům organizace.

Pro druhé pololetí roku
připravujeme:
• V září rekondiční zájezd
do termálních lázní v maďarském Mosonmagyaróváru.
• V případě zájmu zájezd
na přehlídku dechovek
do Zbraslavi.

Všechny námi pořádané
akce můžeme pořádat díky pomoci města Rosice a obcí Tetčice a Zastávka. Za tuto finanční
pomoc jim děkujeme.
Božena Poláková,
jednatelka MO STP Rosice
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 17

KLUB SENIORŮ ZASTÁVKA
V pondělí 9. května 2011
se členové Klubu seniorů sešli ve velkém sále Dělnického
domu v Zastávce, aby tu oslavili Den matek. Nejdřív proběhla schůze klubu, kterou zahájila
předsedkyně paní Iva Klímová. Pak následovaly gratulace a zpěv paní Medkové. Paní
Rausová všem připomněla historii tohoto svátku, který se slaví už od roku 1923. Schůze se
zúčastnil i pan starosta, který
pogratuloval zpěvem! V kulturním programu vystoupily
děti z MŠ v Zastávce. A na závěr hrál k tanci a poslechu pan
Sigmund.
V květnu se uskutečnily dvě
vycházky – první se konala
17. května. U školy v Zastávce
se sešlo 13 lidí, kteří šli odsud
do Mariánského údolí, potom
do Chroustovského a odtud pokračovali do Litostrova a Zbraslavi. Po občerstvení v místní
restauraci se odebrali do Příbrami k hájence, kde se rozdělili
na dvě skupiny. Jedna pokračovala pěšky až do Zastávky, druhá si počkala na autobus.
Druhá vycházka byla vlastně výletem. Ze zastáveckého
nádraží odjelo 14 osob vlakem
do Brna a tam tramvají do Černých Polí k botanické zahradě,
která patří Vysoké škole zemědělské Brno. Tam nám pan
Jiří Zástěra domluvil návštěvu, takže jsme se volně mohli pohybovat po celém areálu
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a prohlédnout si všechny květiny, stromy a celkovou úpravu
zahrady. Zrovna se tam připravovala výstava kosatců, které
jsme také viděli a byly opravdu
krásné: velká škála barev, tvarů a druhů! Po prohlídce arboreta a zahrady odjeli všichni
do centra Brna, kde oficiální
část skončila.
Poslední velkou akcí v květnu
byl zájezd na Baťův kanál.Vyjíždělo se 26. května ráno a první zastávka byla v Petrovských
Plžích, rázovité osadě se starobylými vinnými sklípky. Další
zastavení bylo v nedaleké Strážnici, kde všechny velmi zaujala
návštěva Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. V jeho zastřešené části bylo možné si koupit
krásné výrobky lidových umělců. Místní průvodkyně nás provedla po celém areálu skanzenu
a velmi poutavě o všech exponátech vyprávěla.
Poté jsme měli odjet ze Strážnice do Veselí nad Moravou
po Baťově kanálu, ale vzhledem k nenadálým provozním
potížím jsme absolvovali trasu z Veselí do Veselí (tj. okružní jízdu) s krátkým vystoupením v Uherském Ostrohu. Pro
všechny byla plavba příjemným
zážitkem. Ve Veselí se líbil také
rozlehlý zámecký park, přes
který jsme se dostali k restauraci Astoria, kde byl připraven
oběd. Odpoledne pokračovala cesta na památný Velehrad.

Návštěva tamní velkolepé baziliky, spjaté s cyrilometodějskou
tradicí, a zasvěcený výklad průvodkyně jistě obohatily všechny o řadu cenných poznatků.
Prvního června už v sedm
hodin ráno se sešli zájemci
na zastáveckém nádraží a odtud jeli do Náměště nad Oslavou vlakem. Potom už pěšky šli
po zelené značce až k hrázi rybníka ve Vícenickém žlebě, pokračovali krásnou krajinou až
k Čertovu mostu. Další zastávka byla v altánu Gloriet, který je
hezky opravený. A potom už tu
byl Vlčí kopec. Zde se nachází krásně zrenovovaný zámek,
přilehlé budovy jsou rovněž
opravené. Zámek bohužel není
přístupný. Z Vlčího kopce jsme
po modré značce pokračovali do Mohelna a odsud domů.
Vycházky se zúčastnilo11 lidí
a ušli jsme 18 kilometrů.
A opět po měsíci jsme se sešli 13. června v malém sále Dělnického domu na pravidelné
schůzi. Oslavovali se narození
v červnu a pod vedením slečny Vyhnalíkové se zájemci učili
ubrouskové technice.
Další červnová vycházka se uskutečnila 15. června.
Výše uvedený den jsme dojeli
do Kralic, kde jsme vystoupili
a odsud šli kolem Olšanského
mlýna, podél sudického potoka, přes Sudice až do Rapotic.
Tam jsme provedli „exkurzi“
do zahrady člena klubu pana

Chocenského. Z Rapotic se vlakem vrátilo všech 13 zúčastněných členů.
Třetí
červnová
vycházka se konala 22. června. Vedla do Bílovic, odkud
13 účastníků vycházky pokračovalo
Telč
k Röslerově hájence,
kde je umístěna pamětní deska i pomník
vynálezce lodního
šroubu. Odsud se šlo
na kopaniny. Nedaleko na stráni je strom
republiky s pamětní deskou Lidušky.
Následovala vyhlídka Hornek, potom
Dačice
Říčka, dále Muchova
bouda a nakonec vycházka končila v Líšni, odkud jsme se autobusem vrátili.
Ještě dvě důležité akce se konaly
v červnu – nejdříve to byla akce kulturní. Šestnáct členů klubu navštívilo
Mahenovo divadlo
Slavonice
v Brně a zhlédlo dopolední představení
Scapinova šibalství od Moliéra. kde jsme obdivovali bohaté kaA 30. června se 36 lidí účastnilo zetové stropy rozlehlých sálů
autobusového zájezdu do Telče, a krásné arkády. Líbil se nám
i anglický park s mohutnými
Dačic a Slavonic.
První zastávkou byla Telč, stromy.
Následovala cesta do Dačic,
zapsaná v seznamu památek
UNESCO. Tam jsme si prohléd- kde jsme si prohlédli empíroli náměstí Zachariáše z Hradce. vý zámek a také muzeum, zeNásledovala prohlídka zámku, jména tu část, která je věnována

tamnímu vynálezu světového významu – kostce cukru! V parčíku
na náměstí se nachází
i její pomník. Poobědvali jsme v restauraci
U Šuláků a poté odjeli
do Slavonic. Nadchla
nás dvě tamější náměstí představující ucelený
soubor pozdně gotických a především renesančních domů s krásnými sgrafity.
Nezaháleli jsme ani
o prázdninách. V červenci se konaly dvě vycházky: 12. a 19. července – do Střelic,
údolí Bobravy, Želešic,
Modřic, do Náměště,
Vamberka, Kraví hory,
Senoradského mlýna
a Senorad.
V srpnu byly také dvě
vycházky – 3. a 16. srpna. První vedla ze Stanovišť do Krokočína
ke studánce U Huberta, do Panské, Kalinovy,
Hluboké, Lesního Jakubova a Rapotic, druhá z Veverské Bítýšky
do Šárky a Tišnova.
Další akce čekají
členy klubu po prázdninách –
především zájezd na Macochu,
do Punkevních jeskyní a Křtin,
který se uskuteční ve čtvrtek
29. září.
Za klub seniorů:
Zora Stejskalová
a Iva Klímová
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Futsalisté FC ČECHIE
ZASTÁVKA
V posledním čísle ZZ jsme informovali, že futsalisté bojovali v premiérové sezoně
o postup do okresního přeboru, který bohužel nevyšel. I přesto skončili na krásném
celkovém 3. místě v nejnižší futsalové soutěži Brno-venkov se ziskem 42 bodů.
Letní přestávka utekla jako
voda a pomalu nám startuje ročník nový. Do sezony 2011/2012
bychom chtěli přivést celkem
tři hráče a rozšířit naši soupisku. V jednání jsou brankář Radek Tribula (FC Kratochvilka)

a Miloš Hajdin s Janem Bohuslavem (Bílý Balet Rosice).
Tento nový ročník startujeme prvním turnajem na domácí půdě v neděli 4. září proti Pichpuntům Ivančice a proti
Rokytné.

Cílem druhé sezony je umístění nejhůře do 3. místa, ale
vyšší příčky určitě nejsou
nereálné.
Jan Sláma

STATISTIKY HRÁČŮ FC ČECHIE ZASTÁVKA – SEZONA 2010/2011
Jméno
Ambrož Ondřej

Zápasy

Branky

ŽK

ČK

5

Bartošek František

4

1

Císař Jiří

12

8

Hutira Adam

16

10

Chačatrjan David

9

5

Chačatrjan Vahe

10

7

Chačatrjan Vardan

4

1

Ištok Miroslav

6

2

Maňásek Martin

15

29

Maňásek Zdeněk

15

10

Pohl Jakub

21

11

Pospíšil Jan

7

Pospíšil Zdeněk

17

2

Sláma Jan

14

6

Tribula David

10

Ustohal Jiří

2

2

Venclovský Jakub

14

2

Vítámvás Jan

2
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2

1
1

Rozpis domácích utkání
hraných na umělé trávě
v Zastávce:
Neděle 30. října 2011

3

FC Čechie Zastávka – Japex
Ivančice (9.00 hod.)
FC Čechie Zastávka – Dream
Team Budkovice (11.00 hod.)

1

Více informací najdete na:
www.cechiezastavka-futsal.
estranky.cz

KONEČNÁ TABULKA FUTSALOVÉ SEZONY 2010/2011
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

MSC Jablíčko Letkovice

24

16

2

6

91:46

50

(5)

2.

SK Veselka

24

14

5

5

93:63

47

(-7)

3.

FC Čechie Zastávka

24

12

6

6

96:78

42

(9)

4.

Japex 06 Ivančice

24

12

4

8

106:74

40

(16)

5.

Dream Team Budkovice

24

12

4

8

88:85

40

(7)

6.

FC Rokytná

24

8

3

13

81:95

27

(-9)

7.

FC Pitchpunti

24

7

5

12

69:76

26

(5)

8.

Kalamita Padochov

24

7

3

14

52:97

24

(-18)

9.

Trafo Padochov

24

3

2

19

57:119

11

(-25)
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LETNÍ ŠACHOVNICE
2011
Připravil: Aleš Dumek

Open Duras Brno
Velké prázdniny ve škole a doba letních dovolených
zdaleka neznamenají, že by
se šachisté jen tak flákali, ba
naopak.
Zdá se, že nejvíce šachových
akcí probíhá právě v létě – velké i malé turnaje, tábory, soustředění atd. Těsně před koncem školního roku začal v Brně
tradiční Open Duras.
Od 25. 6. do 2. 7. bojovalo v řečkovické sokolovně v A turnaji 46 účastníků.
V silné konkurenci dokázala
39. nasazená Nataša Richterová

22 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

nasbírat 5 bodů z 9 možných
a ve výsledkové listině uzavírala druhou desítku, když za sebou nechala podstatně silnější
soupeře.
V turnaji B se sešlo 22 startujících. Ačkoli byla Daniela
Dumková nasazená jako dvacátá, uhrála 4,5 bodu z 9 možných a obsadila 11. místo.

Czech Open 2011
Pardubice – G3
V rámci Czech Open 2011
Pardubice jsem se s Danielou zúčastnil 20.–21. 7. 2011
turnaje v rapid šachu na 9 kol

s označením G3 (ELO nižší než 1800). Zastoupení bylo
opravdu mezinárodní, kromě
73 domácích byli vidět zástupci Německa (26), Ruska (22),
Dánska (5), Polska (4), Ukrajiny (2), Francie (2), Izraele (1)
a Lotyšska (1). Hrubým odhadem byla polovina účastníků
mladší 15 let, ale s těmi staršími si nezadali. Bylo zajímavé sledovat, jak devítiletý Němec „vyplácí“ asi padesátiletou
Rusku, či desetiletá Ruska drtí
čtyřikrát staršího Čecha, když
hráč fascinovaně hledí na soupeře a zapomíná hrát, natož
mačkat hodiny. Celkem vzato, dva dny strávené v hokejové ČEZ Aréně u šachů byly
příjemným zpestřením pracovního týdne, zvláště, když
čtvrtek (alespoň v Pardubicích) propršel. Daniele se celkem dařilo, nasbírala 5 bodů
a ve 136členném startovním
poli obsadila 58. místo. Mně se
povedlo se čtyřmi body skončit na 95. místě, o půl bodu
před 96. Kristýnou Šperkovou
(3,5 b).

Czech Open 2011
Pardubice – D, E

Trade Fair Chess
Festival Brno

Ve dnech 23.–30. 7. 2011
hrály v Pardubicích turnaje ve vážných partiích sestry Richterovy. Nataša hrála turnaj D (hráči s ELO pod
2000), nasbírala v devíti kolech 5 bodů a obsadila celkové
86. místo z 212 startujících. Julie hrála v turnaji E (pro hráče s ELO pod 1800), uhrála
2 body a skončila 215. z 226
účastníků.

Turnaj BVV se hrál ve dnech
21.–28. 8. 2011. Turnaje s průměrným ELO 2036 se zúčastnilo 71 hráčů a hráček; mezi
jinými tři velmistři, jedna velmistryně, pět mezinárodních
mistrů, jedna mezinárodní
mistryně a čtyři FIDE mistři;
první hráč s ELO pod 2000
figuroval až na 38. místě. Nataša Richterová se startovním
číslem 67 se ovšem nedala zastrašit, obrala silnější soupeře o 4,5 bodu, což jí zajistilo
v konečném účtování 37. místo. Kdyby turnaj skončil dřív,
mohla se účastnit turnaje spřátelených regionů v Polsku a významně posílit jihomoravský
šachový tým.

Mistrovství EU
Na mistrovství EU v šachu
mládeže v rakouském Murecku, které proběhlo ve dnech
3. až 11. 8. 2011, obsadila Julie
Richterová celkové 13. místo
z 34 účastníků (11 dívek hrálo společně s 23 chlapci jeden
turnaj). V samostatné kategorii dívek do 8 let však obdržela
pohár za skvělé 3. místo!

Sportovní klání
spřátelených regionů
V polském sportovním
městečku Spala se uskutečnil mezikrajský přátelský zápas mládežnických družstev.
Účastnily se děti z ČR (Jihomoravský kraj), Ukrajiny (Volyňská oblast), Maďarska (Szeged), Ruska (Leningradská
oblast) a Polska (Vojvodství
Lodž). Mezi reprezentanty Jihomoravského kraje byli kromě fotbalistů, atletů, stolních
tenistů a judistů také šachisté
Martin Blahynka (2096 FIDE
ELO), Tadeáš Boček (1793F)
Radek Zeman (1702F), Filip
Svoboda (1620 Národní ELO),

Kristýna Šperková (1412N)
a naše Daniela Dumková
(1410N). Hrál se devítikolový
turnaj, každý jednotlivec hrál
za sebe, podle součtu výsledků
jednotlivců se sestavoval výsledek družstva. Již podle startovní listiny, ve které chybělo
družstvo Ruska (ač jsou Rusové jedni z nejlepších šachistů na světě!), to vypadalo, že to
budou mít naši reprezentanti hodně „drsné“. Podle ELO
bodů totiž zaujímali ve 24členném startovním poli poslední
tři místa právě tři Jihomoraváci. Nicméně prvním nasazeným byl pro změnu další Jihomoravák, loňský vítěz Martin
Blahynka :-) Kromě Martina,
který loňské prvenství obhájil,
se našim zástupcům se silnějšími soupeři nedařilo. Podle
toho také vypadala výsledková
listina. Daniela se dvěma body
přeskočila na konci tabulky
své spoluhráče Filipa (1,5 b)
a Kristýnu (0 b) a skončila dvaadvacátá, mezi děvčaty osmá.
Bereme to jako velmi zajímavou mezinárodní zkušenost
a přípravu na Mistrovství ČR
v rapid šachu ve Vyškově.

MČR v rapid šachu
mládeže – závěr loňské
sezony
Letos se konalo 3. a 4. 9. 2011
ve Vyškově, což ocenili zejména aktéři z moravských končin
(loni jsme cestovali do Klatov). V kategorii D10 s nejvyšším startovním číslem 26 hrála
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Julie Richterová. V prvním
kole na čas prohrála, ve druhém naopak na čas vyhrála,
ve třetím „rychle“ prohrála,
od čtvrtého kola, kdy porazila
pátou nasazenou, sbírala body
za vítězství.
V pátém kole porazila nám
známou Adélu Rapcovou
z Vranovic, v šestém kole dokonce první nasazenou hráčku s 1337 ELO a exotickým
jménem Maryam Amina Koucha. Po šesti kolech měla Julie
4 body a byla na průběžném
10. místě!
V neděli ráno se Julii nepodařilo oplatit porážku Magdaléně Kořenové (3. nasazená)
z loňské Znojemské královničky a v posledních dvou zápasech získala jen 0,5 bodu,
celkem tedy 4,5 bodu. Což
v konečném účtování stačilo
na výborné 13. místo.
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V kategorii D14 hrála se
startovním číslem 11 mezi
šestnácti hráčkami také Daniela Dumková. Po úvodním
nečekaném vítězství nad třetí nasazenou asi ještě v euforii
přehlédla v koncovce druhého

utkání nabízenou věž zdarma
a nakonec prohrála.
Náladu si spravila vítězstvím
v dalším kole. Prohra s první
nasazenou se dala čekat, následovaly dvě remízy. Celkový součet prvního dne 3 body
znamenal průběžné 8. místo.
V neděli ráno přišla povinná výhra nad papírově nejslabší soupeřkou následovaná
ziskem skalpu páté nasazené.
V posledním kole hrálo šest
hráček o tři medaile.
Daniela prohrála s celkovou
vítězkou Lenkou Rojíkovou
(7,5 b z 9 možných) a skončila s pěti body na výborném
6. místě. Druhé místo obsadila Martina Fusková (7 b), třetí Klára Zemková (6 b), čtvrté Aneta Pistovčáková (5,5 b),
páté Kamila Stránská (5,5 b).
Ironií je, že ačkoli Daniela
porazila jak Anetu, tak Kamilu, skončila nakonec za nimi.

HASIČI NA PRACHOVSKÝCH
SKÁLÁCH
Tak jako každý rok i v letošním roce uspořádali zastávečtí hasiči tábor pro mladé
hasiče a jejich kamarády. Na konci července tedy vyrazilo celkem 28 táborníků
do oblasti Českého ráje, přesněji do chaty „Homole“ u obce Ostružno, aby zde týden
zkoumali území loupežníka Rumcajse.

Ze zmíněné chaty jsme každý den vyráželi do okolí a poznávali krásy tohoto kraje.
Navštívili jsme město Jičín, kde jsme nahlédli do proslulé ševcovny již zmíněného Rumcajse, vystoupali

po 156 schodech až na ochoz
Valdické brány, abychom se
na náměstí Jičína podívali
pěkně z vršku. Člověk by řekl,
že se náměstí Jičína vůbec nezměnilo a je stejné, jak ho známe z pohádky Václava Čtvrtka.

Nechybí zde stará radnice, pověstný jičínský zámek a řada
obchůdků v podloubích, kterými je obklopeno celé Valdštejnovo náměstí.
Další krásný výlet jsme podnikli do Prachovských skal,
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které jsou dominantou Českého ráje. Společně jsme prošli všechny rozhledny a snažili
se najít „Dračí zub“ všem dobře známý z filmu „Jak dostat
tatínka do polepšovny“. Sice
nám to chvilku trvalo, ale nakonec jsme i tenhle přírodní
útvar našli a to i s překvapením. Správně se totiž tato skála jmenuje „Skautská věž“, což
nevěděl nikdo z nás.
Náš tábor však nebyl jen
o vyhledávání turistických
cílů, ale samozřejmě, že pokud to počasí dovolilo, užívali
jsme si vodních hrátek v bazénu, absolvovali jsme řadu soutěží, poseděli u táboráku s kytarou, a pokud nám zapršelo,
tak jsme se všichni sešli uvnitř
chaty a hráli hry na klubovně.
Takovýchto chvil ale naštěstí
moc nebylo, jelikož tábor provázelo pěkné počasí.
Týdenní toulání po Českém
ráji jsme zakončili pátečním
výletem na zříceninu hradu
Trosky, kde jsme kromě výhledu do dálky měli možnost
se nechat vyfotit s dravými
ptáky.
Závěrečný večer patřil již
tradičně společným scénkám, které si děti připravovaly
po celý týden a ve kterých nám
na konec tábora předvedly své
herecké umění. Kdo ví, třeba
jednou z některých doopravdy
herci budou, to ukáže čas.
Poslední ráno začalo bohužel se slzami. První slzelo
nebe, potom děti a nakonec
i vedoucí. Za ten týden jsme
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si na sebe tak všichni zvykli,
že se nám vlastně nikomu nechtělo domů.
Bohužel čas nejde zastavit,
na naše místo nastupoval jiný
tábor, a tak nám nezbylo nic
jiného, než naposledy zamávat
krásám místní krajiny a vydat

se směrem k Brnu. Po týdnu
putování nám už tedy zbyla jen otázka: Kam pojedeme
příště? Asi Šumava, nebo Třeboňsko? Tak co, nepojedete
příště někdo s námi?
Zdeněk Milan

Slavnostní zahájení školního
roku 2010/2011 proběhlo
tradičně 1. září před budovou
základní školy. Do nového
školního roku vstoupila
naše škola s větším počtem
tříd než v loňském roce.
Vzhledem k většímu počtu
letošních prvňáčků a přestupu
většího počtu žáků z okolních
škol po delší době nedošlo
k poklesu žáků naší školy.

Rozhodli jsme se proto rozdělit žáky v nejpočetnějších třídách (5. a 8. ročník) do dvou
paralelních tříd. Jsme si vědomi, že opakované spojování a rozdělování tříd spojené
se změnami třídních kolektivů
může přinášet pro žáky určité
problémy, nicméně se domníváme, že při snížení počtu žáků
ve třídách budou převažovat
především pozitiva v možnosti
individuálnějšího přístupu vyučujících k žákům a tím ve vytvoření optimálnějších podmínek pro jejich vzdělávání
a výchovu.
Pro žáky prvního stupně
bude v naší škole také v tomto
školním roce k dispozici školní
družina, která bude stejně jako
v loňském roce nabízet i ranní
provoz před začátkem vyučování, žáci ji tedy budou moci
navštěvovat již od půl sedmé. Družina bude stejně jako
první třídy umístěna v nově

zrekonstruovaných a moderně
vybavených prostorách budovy CVC.
Významný přínos pro naši
školu by měla představovat realizace projektu „Inovace vzdělávání“ financovaná prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto projektu naše škola obdrží v průběhu období červenec 2011 až
prosinec 2013 bezmála 1,5 milionu Kč, které by měly přispět
nejen ke zkvalitnění výchovně
vzdělávacího procesu, ale také
ke zlepšení materiálně technického vybavení školy.
Nezanedbatelnou by měla být
také úspora provozních prostředků poskytovaných naší obcí.
V průběhu následujících 30 měsíců budou obdržené finanční prostředky využity k tvorbě
digitálních výukových materiálů (DUM), k zakoupení interaktivních tabulí, k financování

DVPP pedagogů, k nákupu pylonových tabulí, notebooků,
ke zřízení funkce školního psychologa a k realizaci programů
prevence sociálně patologických
jevů pro naše žáky.
Po dvou měsících přerušení svého provozu zahájily svoji činnost 1. září také mateřské
školy. Přestože si uvědomujeme, že jsme touto dlouhou výlukou provozu způsobili rodičům komplikace, bylo nezbytné
přistoupit k zásadním opravám
sociálního zařízení a především k rekonstrukci školní kuchyně. Věříme, že provedené
úpravy povedou k poskytování
kvalitnějších služeb Vašim dětem a že i sami rodiče je nakonec ocení.
Závěrem bych chtěl popřát
Všem žákům i rodičům hodně
zdraví a úspěchů v novém školním roce.
Ing. Zdeněk Strnad,
ředitel školy
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ŠKOLSTVÍ

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zprávy z DOMEČKU –

ohlédnutí za prázdninami
Dvaašedesát dnů prázdnin uteklo jako voda a začal nám nový školní rok
2011/2012. Letošní prázdniny byly obzvláště vydařené.

Hned z počátku prázdnin jsme zahájili již tradičním „Florbalovým“ táborem, kde 16 dětí ze Zastávky
a okolí celý týden pilně trénovalo svoji oblíbenou hru
florbal, ale i spoustu dalších
sportovních aktivit. Navštívily koupaliště v Rosicích a dozvěděly se spoustu poučných
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a zajímavých věcí o likvidaci a třídění odpadu ve firmě
Barko.
Dne 16. července jsme
v rámci projektu příhraniční
spolupráce vyrazili na mezinárodní česko‑slovenský tá
bor do Jasenskej Doliny, mikroregionu Velká Fatra. Celkem
26 dětí ze čtvrtých tříd celého

mikroregionu Kahan strávilo
nádherný týden s 16 slovenskými dětmi v překrásné přírodě slovenských hor. Program
byl zaměřen na život a tradice
mikro
regionu. Mnohé z dětí
viděly poprvé ve svém životě
stádo ovcí, salaš, ale i tradiční výrobu ovčích sýrů. Týden
uplynul velmi rychle a s celým

táborem jsme se přemístili do Zastávky do Domu dětí
a mládeže, Zastávka. Celý týden se české a slovenské děti
seznamovaly s památkami
a zajímavostmi mikroregionu
Kahan. Po krásně strávených
14 dnech, po překonání počáteční jazykové bariéry se nikomu nechtělo domů. Při loučení došlo i na slzy. Příští rok se
tento mezinárodní tábor pokusíme uskutečnit znovu.

V měsíci srpnu
se uskutečnily další
tři tábory
Na táboře Cesta kolem světa 17 dětí obletělo celý svět.
Navštívily karneval v Riu,
v Egyptě našli poklad v pyramidě, v Anglii se zúčastnily
dostihů, v Číně se přesvědčily,
že najíst se hůlkami není jednoduché. Celý tábor vyvrcholil v Hollywoodu, kde si natočily vlastní film.
Na tradičním volejbalovém
táboře se celý týden 23 dětí
zdokonalovalo v této krásné
hře a nejen to. Výlety na kolech, koupání a spousta soutěží a her byly každodenní
samozřejmostí.
Poslední letošní tábor – Expedice Anapurna – byl hodně fyzicky náročný. Základy
horolezectví, uzlování, orientace v terénu, extrémní jízdy
na kole v lese a nakonec návštěva lanového centra. Některé děti opravdu překonaly
samy sebe.
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První sobota
v září…
…patřila už
tradičně k jedné z největších
akcí v Zastávce.
Rozloučení s prázdninami je vždy nádhernou tečkou prázdnin
a krásným začátkem nového školního roku. Téměř
dvě stě rodičů a dětí strávilo velice příjemné soutěžní
odpoledne pro celou rodinu
v areálu TJ Čechie.
Hry pro všechny, ukázka
práce policie ČR, ukázky práce našich hasičů, trampolína,
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skákací hrad, střelnice
plná růží, žvýkaček
a bonbónů byly
velice lákavé pro
všechny. Nádherným vyvrcholením celého dne byl
bezesporu let upoutaným balónem.

A co nás čeká ?
V polovině měsíce září zahájí svoji pravidelnou činnost
kroužky v DDM Zastávka:
• Šikulka
• Šikulka – starší
• Dívčí klub

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výtvarný kroužek
X-PAD
Argaiv
Střelecký kroužek
Papírové modely
Fotografický kroužek
Orientální tance
Bubny Djeembe
Sborový zpěv
Turistický kroužek
Deskové hry

Kompletní nabídku naleznete na:

WWW.DDMZASTAVKA.CZ

Za DDM Zastávka Karel Kočí,
pedagog volného času

Rozloučení s prázdninami

Futsalisté FC Čechie Zastávka, podzim 2010

MO STP v Kroměříži

Tábor mladých hasičů

