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OBEC INFORMUJE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
za několik málo chvil vstoupí
rok 2012 do své druhé poloviny.
Mým osobním přáním je, aby to
byla polovina klidnější a příjemnější. Doufám, že k tomu jsou
vytvořeny předpoklady, protože
bude dokončena dostavba kanalizace v naší obci, a to včetně
oprav míst nejvíce postižených
špatnou kanalizací. Velice si vážím trpělivosti a vstřícnosti většiny z Vás, kteří akceptovali, že při
akci tohoto rozsahu bude omezena a zhoršena kvalita života v některých lokalitách. Vodovod a kanalizace bohužel vedou v zemi
a tam se také musí opravovat.
Tekoucí vodu a sociální zázemí
bere většina z nás jako naprostý
standard, nicméně i o jejich zachování se musíme starat. Takže
ještě jednou, a i v písemné podobě, chci většině z Vás poděkovat
za trpělivost.
Dalším hitem první poloviny roku 2012 byl pojem sociální
bydlení. Velice dlouho jsem nechápal, v čem může být v téhle
oblasti problém, až se našla dobrá
duše a „polopatě“ mi vše vysvětlila. Základem nedorozumění,
protože o problém vskutku nejde,
je jistá dávka mé provozní slepoty. Protože obec Zastávka patří
do kategorie obcí, které dostávají
ze státu zdaleka nejmenší daňové příjmy (Praha cca 29 000 Kč
na obyvatele, Brno cca 18 000 Kč
na obyvatele, Zálesná Zhoř cca
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9 000 Kč na obyvatele, Rosice
a Babice cca 6 700 Kč na obyvatele, Zastávka cca 6 400 Kč
na obyvatele), tak nemáme jinou
možnost než se snažit získávat finanční prostředky do obce prostřednictvím dotací. Jak by řekl
klasik, tak tento způsob získávání
finančních prostředků se mi zdá
poněkud nešťastný. Základem je
totiž skutečnost, že se musíme
přizpůsobovat tomu, kdo peníze dává. Koneckonců platí to pro
většinu z nás i v běžném životě,
protože i mzdu dostáváme za to,
co po nás chce zaměstnavatel.
Jestliže někdo, kdo dává peníze,
vymyslí termín „sociální bydlení“, tak neexistuje jiná možnost
než začít tento termín používat,
abyste část peněz mohli získat.
V případě, že způsobem v této
zemi obvyklým do toho zasáhnou média, která zúží sociální
bydlení pouze na stěhování problémových obyvatel, tak je nedorozumění na světě. Zejména,
když se najdou osoby, které sice
pravdu znají, ale potěšení trošku pomluvit či zaškodit je pro ně
také velice lákavé.
V našem případě se jedná
o nepochopení týkající se dvou
lokalit. První je lokalita u školy, kde výstavba sociálních bytů
znamená postavení malometrážních bytů pro starší občany,
přičemž kromě bytů bude k dispozici prostor pro lékaře a pro
možný dovoz stravy. Vzhledem

k sousedství zrekonstruovaného
domova pro seniory je umístění
tohoto zařízení podle mého názoru vhodné. Nezadržitelné stárnutí populace a nedostatek podobných zařízení je také zřejmě
důvodem, proč stát vznik těchto
zařízení podporuje.
Druhou lokalitou je Martinská osada. Zde se nachází několik domů v majetku obce. Tyto
domy nejsou v dobrém technickém stavu, stejně jako není nikterak příjemný pohled na okolí
domů. I zde platí, že ke zlepšení situace lze využít v současné
době pouze finančních prostředků na realizaci sociálního bydlení – tedy na výstavbu malometrážních bytů. Domnívali jsme se,
že tato výstavba přispěje ke zlepšení života ve zmíněné lokalitě,
neboť kromě výstavby nových
malometrážních bytů by došlo
k podstatnému omezení možnosti tvořit nepořádek na veřejných prostranstvích. Vzhledem
k tomu, že obyvatelé, kteří bydlí
v sousedství však, upřednostňují zachování rázu „hornické kolonie“ společně s rekonstrukcí
stávajících rodinných domů, tak
musí obec svoje záměry v této
lokalitě přehodnotit. Na rekonstrukci rodinných domů však
finanční prostředky zvenčí nedostaneme a finanční možnosti obce na rekonstrukci nestačí.
Názor sousedů samozřejmě respektuji, jen mi přijde zvláštní, že
zachování rázu „hornické kolonie“ je vyžadováno od ostatních,
přičemž při rekonstrukci svých
rodinných domů byl majiteli

upřednostněn princip vlastního
estetického cítění a vlastních finančních možností. Výsledkem
jsou nepochybně pěkně opravené domky, byť každý z nich má
osobité řešení. Je podle mne škoda, že podobný princip nemohla
realizovat obec.
Přesto bych na hektické první
polovině roku 2012 našel i ledacos pozitivního. Především bych
chtěl poděkovat všem aktivním
občanům, kteří působí v širokém
spektru organizací v obci za jejich práci a pořádání celé řady

krásných akcí. Jsem rád, že ačkoliv je finanční situace v naší zemi
skutečně složitá a obec v této
době musí investovat většinu finančních prostředků do rekonstrukce kanalizace, tak se nám
podařilo i v letošním roce podpořit finančně tyto aktivní občany a organizace. Jsem rovněž rád,
že se nezastavily ani další aktivity, že pokračujeme v rekonstrukci chodníků, že pokračují práce
na zlepšení průjezdu obcí, bude
provedena druhá etapa rekonstrukce školní kuchyně, že díky

dotaci z ministerstva pro místní rozvoj bude vybudováno dětské hřiště, že byl vybudován dětský koutek v naší knihovně, že se
nám daří pracovat na více akcích
současně.
Protože jsem se tedy nakonec
propracoval k pozitivním zprávám, tak bych Vám chtěl popřát,
abyste v následujícím období měli
právě takových pozitivních zpráv
a událostí co nejvíce. K tomu samozřejmě přeji hodně zdraví,
štěstí a pohody.
Petr Pospíšil

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 29. 2. 2012
ZO schvaluje:
1. program zasedání ZO konaného dne 29. 2.
2012
2. uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou
od 1. 3. 2012 do 30. 6. 2012 s žadatelkou bytem
Zastávka, Martinská osada 574
3. rozpočtové opatření č. 2/2012 obce Zastávka
4. inventarizační zprávu obce Zastávka za rok
2011
5. směrnici Odpisový plán obce Zastávka
6. výsledek hospodaření příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka
Zastávka, okres Brno-venkov za rok 2011 včetně
způsobu rozdělení fondů – kladný hospodářský
výsledek ve výši 118 717,20 Kč rozdělit následujícím způsobem: rezervní fond 88 717,20 Kč
a fond odměn 30 000 Kč
7. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres
Brno-venkov za rok 2011 včetně způsobu rozdělení do fondů – kladný hospodářský výsledek 66 621,60 Kč rozdělit následujícím způsobem: rezervní fond 26 516,60 Kč, fond odměn
40 105 Kč

8. prodej pozemku p. č. 155/2, zahrada, o výměře
61 m2 za 100 Kč/m2 a náklady prodeje
9. prodej pozemku p. č. 155/1, zahrada, o výměře
59 m2 za 100 Kč/m2 a náklady prodeje
10. prodej pozemku p. č. 142/9, ostatní plocha,
o výměře 39 m2, s věcným břemenem a p. č.
155/5 o výměře 40 m2 za 100 Kč/m2 a náklady
prodeje
11. prodej pozemku p. č. 142/10, ostatní plocha,
o výměře 38 m2za 100 Kč/m2 a náklady prodeje
12. prodej pozemku p. č. 535, zastavěná plocha,
o výměře 18 m2, prodej jiná stavba bez č. p./č. e.
na parcele č. 535 za 1 000 Kč a náklady prodeje
13. udělení Pamětní medaile obce Zastávka
Mgr. Mileně Leitnerové. Zastupitelstvo obce
Zastávka tuto pamětní medaili udělilo jako výraz poděkování za výchovu a vzdělávání mladé
generace
14. udělení Pamětní medaile obce Zastávka paní
Marii Ryšavé. Zastupitelstvo obce Zastávka tuto
pamětní medaili udělilo jako výraz poděkování
za výchovu a vzdělávání mladé generace
15. Obecně závaznou vyhlášku obce Zastávka
č. 1/2012 o místních poplatcích, kterou se
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16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

mění Obecně závazná vyhláška Obce Zastávka
č. 1/2010, o místních poplatcích ve znění Obecně závazné vyhlášky Obce Zastávka
č. 4/2010
zřízení nového pracovního místa (dělník nádvorní skupiny), navýšení počtu pracovníků
obce Zastávka o úvazek 1,0. Celkový počet zaměstnanců obce je 14,5 úvazku
zprávu o bezpečnostní situaci v obci Zastávka
za rok 2011
spolupráci s Českými drahami ve věci spolupráce při zajištění akcí: „S motoráčkem za permoníky“, „Muzejní noc“ a „Dny Zastávky“
smlouvu o podnájmu bytu č. 1, Stará osada
č. p. 570, Zastávka mezi nájemcem a podnájemcem do 31. 1. 2013
smlouvu o podnájmu bytu č. 3, Stará osada
č. p. 79, Zastávka mezi nájemcem a podnájemcem do 31. 12. 2012
bezplatný pronájem prostor v Dělnickém domě
MO KSČM pro konání společensko‑kulturního
odpoledne dne 10. 3. 2012 v rámci oslav MDŽ
bezplatný pronájem prostor v Dělnickém domě
Svazu tělesně postižených v ČR o.s., místní organizaci Rosice pro konání výroční schůze dne
23. 3. 2012
bezplatný pronájem prostor v Dělnickém domě
Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR,
Oblastní organizace Brno‑venkov pro konání
členské schůze dne 3. 5. 2012.

ZO neschvaluje:

1. znovuobnovení nájemního vztahu s žadatelkou na byt Stará osada č. p. 9, Zastávka.

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 o činnosti příspěvkových organizací obce, stejně jako obecní knihovny obce
Zastávka
4. informaci o činnosti Mikroregionu Kahan dso,
Regionální úzkorozchodné železnice o.p.s.,
KTS Ekologie s.r.o. a Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
5. informaci starosty obce o podaných žádostech o dotace na rok 2012 a o připravovaných
žádostech.

ZO ukládá:
1. knihovnici a předsedovi informační komise zajistit připojení k internetu do obecní
knihovny
2. starostovi a místostarostovi obce zajistit důstojný způsob předání ocenění Mgr. Mileně
Leitnerové a paní Marii Ryšavé
3. starostovi obce zajistit zveřejnění Zprávy
o bezpečnostní situaci v obci Zastávka za rok
2011 v Zastáveckém zpravodaji.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 28. 3. 2012
ZO schvaluje:
1. program zasedání ZO konaného dne 28. 3.
2012
2. rozpočtové opatření č. 3/2012 obce Zastávka
3. navýšení kapacity školní družiny
4. přijetí dotace od sdružení Energoregion 2020
ve výši 72 000 Kč formou daru na zakoupení malé komunální techniky a zavazuje se
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k minimálnímu spolufinancování ve výši
18 000 Kč
5. smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby mezi Českou republikou – Úřadem práce
České republiky a Obcí Zastávka
6. bezplatné využití prostor ve sportovním areálu obce za účelem konání společensko
‑kulturního dopoledne v rámci oslav 1. máje

7. podání žádosti o dotaci na opravu střechy
ve sportovním areálu v rámci dotačního programu JMK „Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji na rok 2012“
8. doplnění ustanovení o kauci (článek IV.)
do nájemních smluv na byty
9. uzavření Kupní smlouvy budoucí mezi obcí
Zastávka a společností JMP Net, s.r.o. na odkup plynovodu DN 90 v délce 39 m, umístěného na parcele č. 1244 v k.ú. Zastávka
10. příslib společnosti SUDOP Brno, spol. s r.o.
o vzájemné spolupráci a podílení se na realizaci výstavby podchodu pod železničními nástupišti v prostoru přestupního terminálu IDS
a přechodu pro pěší v místě železničního přejezdu na ulici Babická v obci Zastávka
11. uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Zastávka
a společností Beton Rusín s.r.o. na odběr betonové směsi v období do 1. 3. 2012 do 31. 12.
2012
12. uzavření kupní smlouvy mezi obcí Zastávka
a společností I-Tec Czech, spol. s r.o. na nákup
vozidla PIAGGIO QUARGO a uzavření leasingové smlouvy mezi obcí Zastávka a společností ČSOB Leasing, a.s. na financování nákupu uvedeného vozidla.

ZO neschvaluje:
1. neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č.
1069/1.

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

2. informace o stavu pohledávek v nájemních
bytech k 28. 3. 2012
3. informace starosty a místostarosty obce
o realizaci akce Dostavba kanalizace v obci
Zastávka
4. informaci o činnosti příspěvkových organizací obce, stejně jako obecní knihovny obce
Zastávka
5. informaci o činnosti Mikroregionu Kahan dso,
Regionální úzkorozchodné železnice o.p.s.,
KTS Ekologie s.r.o., Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice a Energoregionu 2020
6. záměr pronájmu části parcely p. č. 198/1 o výměře cca 40 m2.

ZO ukládá:
1. předsedovi informační komise projednat zařazení „multiplexu Slovensko“ a stanice NOE
s provozovatelem kabelové televize firmou 3C
Brno
2. starostovi pozastavit všechny prodeje sporných pozemků do vyřešení celé záležitosti
3. s Pozemkovým fondem a informovat o této situaci zájemce o odkoupení pozemků
4. starostovi obce, předsedovi finančního výboru a předsedkyni kontrolního výboru stanovit výši neinvestičních nákladů za žáka školy
a Mateřské školy Babice u Rosic v roce 2011
5. starostovi obce zajistit rozeslání stanovené
výše neinvestičních nákladů za žáka do příslušných obcí.
6. vedení obce a školy, aby byly činěny kroky,
které by směřovaly ke zvýšení kapacity školní družiny.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 25. 4. 2012
ZO schvaluje:
1. program zasedání ZO konaného dne 25. 4.
2012
2. dodatek č. 11 k pojistné smlouvě číslo
0009685316 mezi Českou podnikatelskou

pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance Group
a obcí Zastávka
3. rozpočtové opatření č. 4/2012 obce Zastávka
4. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní
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5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích
vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní družinu, jejichž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola
a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka,
okres Brno-venkov, který se týká: zvýšení
nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní
družině ze 70 na 90 žáků s účinností od 1. 9.
2012
pronájem části parcely p. č.198/1 o výměře
cca 40 m²
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Zastávka jako povinným a E.ON Distribuce, a.s. jako oprávněným – Zastávka, Stará osada, přípojka NN,
ČS2
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zajištění
výkonu přestupkové agendy mezi městem
Rosice a obcí Zastávka
přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na realizaci akce „Oprava cisternové automobilové stříkačky CAS 25 k T 815“,
smlouvu o poskytnutí této dotace a pověřuje
starostu obce jejím podpisem
přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na realizaci akce „Odstranění havarijního stavu školní kuchyně II. etapa“, smlouvu
o poskytnutí této dotace a pověřuje starostu
obce jejím podpisem
výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce „Komunikační zóna u Centra celoživotního vzdělávání“ – firma Hřiště, s.r.o.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo
mezi obcí Zastávka a firmou Hřiště, s.r.o.,
s tím, že k jejímu podpisu může dojít poté,
co bude obci sdělen výsledek vyhodnocení
žádosti ze strany MMR a s poskytovatelem
dotace bude podepsána příslušná smlouva
o poskytnutí dotace
uzavření smlouvy o umístění zařízení veřejné telekomunikační sítě (kabelová televize)
mezi obcí Zastávka a Domovem pro Seniory
Zastávka (bezúplatně).
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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 o činnosti příspěvkových organizací obce, stejně jako obecní knihovny obce
Zastávka
4. informaci o činnosti Mikroregionu Kahan
dso, Regionální úzkorozchodné železnice o.p.s., KTS Ekologie s.r.o., Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice a Energoregionu
2020.

ZO ukládá:
1. předsedovi informační komise zveřejnit aktuální programovou nabídku TKR ve zpravodaji
na kabelové televizi a na webu obce
2. starostovi obce podat Krajskému úřadu JMK
žádost o zápis změny v údajích vedených
v rejstříku škol a školských zařízení pro školní
družinu, jejichž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov,
který se týká: zvýšení nejvyššího povoleného
počtu žáků ve školní družině ze 70 na 90 žáků
s účinností od 1. 9. 2012
3. starostovi obce, aby obyvatele lokality
Martinská osada seznámil se stanoviskem zastupitelstva k realizaci akce „Rekonstrukce
Martinské osady“.

VÝSTAVBA KANALIZACE
SE BLÍŽÍ K ZÁVĚRU…
Je tomu něco přes rok, co byla zahájena v naší obci jedna z největších investičních
akcí. Není řeč o ničem jiném než o dostavbě kanalizace. I když tato investice spolkne
více než 50 000 000 korun, nakonec z ní bude reálně vidět minimum. Většina
investovaných peněz je totiž uložena v kanalizačních stokách, které jsou zakopány
hluboko v zemi. Nicméně v lokalitách, kde výstavba kanalizace probíhala, se objeví
i něco nového.

Na ulici Cukrovarská bude
nová vozovka uložena do obrubníků a komunikace s novým
povrchem bude dokončena až
k areálu firmy Paso. Budou zde
provedeny přípravy na následnou výstavbu chodníku, který
zde chybí, vedení obce by jej
chtělo vybudovat do konce roku
2012. Nové komunikace se objeví také na ulicích Nová osada
a Martinská, kde v souvislosti s výstavbou nového povrchu
vzniknou také parkovací stání a příčné prahy, které zklidní
provoz a omezí rádoby „závodníky“, kteří si místní komunikace pletou se závodní drahou.
Nový chodník se dokončuje
také na ulici Stará osada, kde se
jej podařilo prodloužit až k takzvanému „Kamennému domku“. Samozřejmě, že opraveny
budou povrchy na všech komunikacích, kde se vybudovaly
nové kanalizační stoky, a to minimálně nad výkopy.
Jediným místem, které se nebude moci pochlubit novým

vzhledem, je střed obce. Mimo
opravy hlavní silnice dojde
pouze k uvedení chodníků
do stavu, jako tomu bylo před
zahájením výstavby kanalizace.
Změnit by se měl pouze vstupní portál do samoobsluhy Enapo, kde je v plánu výstavba nejen nového schodiště, ale také
rampy pro vozíčkáře a pro maminky s kočárky. Ostatní úpravy středu naší obce jsou předmětem jednání s Ředitelstvím

silnic a dálnic ČR. Zde je snahou vedení obce realizovat vybudování minimálně jedné
kruhové křižovatky u Hornického domu, úpravu autobusových zastávek, parkovacích míst
a v neposlední řadě pak přechodů pro chodce. V této záležitosti jsou již dokončeny projektové návrhy nových úprav,
které byly předány vyšším orgánům pro posouzení a jejich
následné schválení. Pokud vše
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půjde podle plánu, střed Zastávky by měl doznat změn
do dvou let. Celkem do oprav
komunikací a chodníků bude
v letošním roce investováno
přes 5 000 000 korun. I když se
jedná o docela vysokou částku, již teď víme, že se nám nepodaří opravit a dokončit vše
tak, jak bychom chtěli. Proto
i v následujícím období, někde
do konce letošního roku, někde
i v následujících letech, bude
třeba investovat nemalé finanční prostředky do dalších oprav
a úprav veřejných prostranství,
chodníků, vjezdů a podobně.
Přesto pevně věřím, že nový
vzhled uvedených částí naší

obce povede ke spokojenosti
všech občanů a pro nás to bude
impulsem pokračovat ve zve-

lebování naší obce všude, kde
tomu je třeba.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

Nepořádní pejskaři terorizují naši obec
Čím dál více se na nás obrací občané s problémem psích
výkalů na veřejných prostranstvích, na chodnících nebo
přímo před vchody do jejich
obydlí.
Buď se na nás obrací se stížností, anebo s otázkou: co s tím
bude vedení obce dělat? Na tuto
otázku je však odpověď velice
komplikovaná, respektive se nabízí několik možností.
Jednou z možností je, že nebudeme dělat nikdo nic a necháme věci plynout tak, jak jsou.
Čas ukáže, zda se chovatelé čtyřnohých miláčků naučí po svých
svěřencích uklízet, anebo se budeme při procházkách po obci
topit v psích výkalech.
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Další z možností je omezit činnost technické čety v opravách
chodníků, sekání trávy, úklidu
veřejných prostranství a zaměřit
se především na sběr hromádek
po psích miláčcích a jejich nepořádných majitelích. Toto řešení je však asi neperspektivní
a naší obci by spíše víc ublížilo,
než přineslo. Sice bychom nemuseli mít takový strach z toho,
že naše děti při hraní na travnatých plochách sáhnou do psího
lejna, onemocní díky styku s výkaly, nebo do nějakého jen třeba šlápneme a budeme nelibě
páchnout, ale na druhou stranu by neměl asi kdo sekat veřejné plochy, opravovat chodníky
a dělat všechny další práce, pro

které byla technická četa obce
vlastně zřízena.
A proto si dovolím jménem
všech, kteří chtějí čistá veřejná prostranství, vyzvat majitele psích miláčků, aby si nadílky po svých svěřencích uklízeli.
K tomuto účelu jsme v celé obci
instalovali schránky se sáčky
na psí exkrementy a 300 kusů
odpadkových košů, aby to nebyl pro nikoho problém. Pokud
všichni majitelé pejsků začnou
uklízet, budeme mít čistější trávníky, chodníky, naši pracovníci při sekání trávy nebudou vonět jako když projdou žumpou
a všichni budeme spokojení.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

OBECNÍ KNIHOVNA V ZASTÁVCE
MÁ NOVÉ DĚTSKÉ ODDĚLENÍ!
Poslední stavební úpravy
interiéru knihovny jsou již dokončeny, a tak knihovna zpřístupnila nové oddělení určené
pro nejmenší čtenáře.

V nové místnosti Vás může
zaujmout malá dětská sedačka,
dětské nákupní vozíky či regál
na knihy ve tvaru koníka. Dominantou místnosti jsou však
rohové schůdky pokryté kobercem, na které se děti mohu posadit se svojí oblíbenou knihou.
Největší odměnou za vynaložené úsilí při budování tohoto koutku je očividná nechuť
dětí toto místo opustit. Pokud
se chcete na nové oddělení podívat, neváhejte a vydejte se
na návštěvu knihovny.
Knihovna také stále přijímá
vaše vyřazené knihy a časopisy, kterými se doplní fond naší
knihovny, nebo se nabídnou jiným knihovnám v našem okolí.
Hezké léto přeje a na Vaši návštěvu se těší
Jarmila Zahradníková,
knihovnice

PŮJČOVNÍ DOBA KNIHOVNY:
Pondělí......................................8.00–11.30........12.30–15.00
Úterý....................................................................12.00–18.00
Středa...................................................................12.00–18.00
Čtvrtek.................................................................ZAVŘENO
Pátek..........................................8.00–11.30........12.00–18.00
Knihovna bude v provozu v nezměněné půjčovní době
i o letních prázdninách vyjma dovolené v termínu
23. července – 10. srpna 2012.
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ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI
V rámci celého teritoria Obvodního oddělení
Policie ČR Rosice bylo za uvedené období
spácháno celkem 516 trestných činů, z čehož
se podařilo objasnit 193 trestných činů, tj. 37,4 %.
Oproti roku 2010 došlo k poklesu počtu spáchaných trestných činů o 64 trestných činů.
Z jiného pohledu na statistický
výkaz vyplývá, že 142 trestných
činů směřovalo proti majetku,
mezi nejčastější patří vloupání
do vozidel a krádeže věcí z nezajištěných vozidel (73 případů), dále vloupání do rodinných domů a rekreačních chat
(56 případů) a pak krádeže motorových vozidel (13 případů).
Mimo to bylo oznámeno
24 skutků, kdy si jeden z rodičů – většinou se jedná o otce –
neplnil vyživovací povinnost
na své děti. Dalších 26 trestných činů bylo spácháno
na úseku ochrany zdraví a veřejného pořádku (napadení či
vyhrožování, porušování domovní svobody či práv k domu
apod.) a zbylé trestné činy se
týkají problematiky dopravy,
tedy např. jde o jízdu pod vlivem alkoholu či pod vlivem jiných omamných látek (17 skutků) a v neposlední řadě jízdu
s motorovým vozidlem v době
zákazu řízení či bez řidičského
oprávnění (34 skutků).
Dopravní nehody zpracovává samostatný specializovaný
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policejní útvar s působností
na celém teritoriu Brno-venkov. V roce 2011 bylo na Brno
‑venkov zaznamenáno celkem 1203 dopravních nehod,
při kterých zemřelo 14 osob,
41 osob bylo zraněno těžce
a 393 osob utrpělo lehká zranění. Celková materiální škoda při ON na Brno‑venkov činí
76 199 800 Kč.
Z hlediska nejčastějších příčin bylo nejvíce nehod způsobeno: nesprávný způsob jízdy
(669 ON), dále nepřiměřená
rychlost (247 ON) a nedání
přednosti v jízdě (1–64 ON),
nezaviněná řidičem – 93 nehod např. chodci, střet se zvěří.
V obvodu OOP Rosice došlo
v roce 2011 k 191 dopravním
nehodám, při kterých utrpěly 1 osoba smrtelné zranění,
4 osoby těžké zranění, 76 osob
lehká zranění a vznikla celková škoda ve výši 12 641 500 Kč.
Z rozboru příčin nehod vyplývá, že nesprávným způsobem
jízdy bylo způsobeno 98 nehod, nepřiměřenou rychlostí jízdy 50 nehod, nedáním
přednosti v jízdě 4 nehody
a 13 nehod bylo nezaviněných
řidičem.

Přehled trestné
činnosti v teritoriu obce
Zastávka v období
od 1. 1. do 31. 12. 2011
Celkem bylo ve shora uvedeném období šetřeno 42 trestných činů, přičemž u 20 trestných činů byl zjištěn pachatel.
Skladba trestných činů:
• krádeže věcí z vozidel a součástek vozidel – 1 případ
• krádeže vloupáním do objektů firem a garáží – 6 případů
• krádeže vloupáním do rodinných domů, firem, novostaveb, stavebních buněk a rekreačních chat – 2 případy
• krádeže prosté – 5 případů
• podvodné jednání – 3 případy
• odcizení motorových
vozidel – 3 případy
• řízení vozidla pod vlivem
návykové látky (alkohol,
drogy) – 2 případy
• ostatní trestná činnost (jedná se zejména o tr. činy neplacení výživného, maření
výkonu úředního rozhodnutí, podvody, neoprávněné
držení platební karty a fyzické
napadání) – 20 případů
U trestných činů převládají: neplacení výživného, maření
výkonu úředního rozhodnutí,
podvody, neoprávněné držení
platební karty a fyzické napadání, jak je vidět u výše uvedeného
přehledu.

Přehled přestupků
spáchaných v teritoriu
obce Zastávka
za období do 1. 1.
do 31. 12. 2011
Celkem bylo za uvedené období šetřeno 62 přestupků, z čehož byl u 45 přestupků zjištěn
pachatel.
Skladba přestupků:
• přestupky proti
majetku – 17 případů

• řízení vozidla pod vlivem
návykové látky (alkohol,
drogy) – 6 případů
• přestupky proti občanskému
soužití – 18 případů
• přestupky proti veřejnému
pořádku – 2 případy
• přestupky v dopravě –
19 případů

Spolupráce s Obecním úřadem Zastávka je na velmi dobré
úrovni.
Policie ČR,
obvodní oddělení Rosice

Dále bylo v obci Zastávka provedeno 35 šetření. Tato
šetření se týkala součinnosti

MUZEJNÍ NOC

V MIKROREGIONU KAHAN
Dne 19. května 2012 se vybraná města a obce
Mikroregionu Kahan ve spolupráci se skupinou ČEZ
a Jihomoravským krajem svými aktivitami připojily
k tradicím muzejních nocí a uspořádali první muzejní noc
v Mikroregionu Kahan. V rámci tohoto prvního ročníku
byly otevřeny expozice v Zastávce, Rosicích, Zbýšově,
Ostrovačicích.
Doprava mezi jednotlivými
expozicemi byla zdarma zajišťována autobusy. Výchozím
místem byla železniční stanice
v naší obci, kam v 16:25 odpoledne přijel i parní vlak z Brna.

s ostatními složkami Policie ČR, zpráv pro soudy a dalších státních organizací.

Vlaková souprava tažená parní
lokomotivou Skaličák setrvala
na nádraží až do svého odjezdu
před devátou hodinou večerní.
V Zastávce byl v rámci této
akce přístupný sál Dělnického

domu v Zastávce, kde se promítaly dokumentární filmy
o turistických zajímavostech
v našem okolí, stejně jako byly
vystaveny informační materiály všech členských obcí mikroregionu. Otevřena byla i stálá
expozice Hornická obec Boží
Požehnání – Zastávka.
Ve Zbýšově bylo po celý den
otevřeno Muzeum průmyslových železnic. Vzácné exponáty tohoto muzea vozily v pravidelných časech pasažéry
po úzkorozchodné trati mezi
Zbýšovem a výhybnou v Babicích. V areálu muzea bylo pro
návštěvníky připraveno několik dalších atrakcí včetně modelového kolejiště.
V Ostrovačicích byla k dispozici prohlídka Památníku
Pohádky máje, která návštěvníkům přiblížila život spisovatele a dramatika Viléma Mrštíka
a jeho nejvýznamnějšího díla –
Pohádky máje. Rovněž sousední kostel nabízel poutavý
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výklad návštěvníkům muzejní
noci.
V Rosicích lákala možnost
navštívit prostory Včelařského
muzea, nebo protiatomový kryt
pod zámeckou zahradou. Zajímavou byla také návštěva Starého pivováru, kde návštěvníci
muzejní noci mohli ochutnat
první letošní várku rosického
piva, stejně jako vzorky z malých nezávislých pivovarů.
Historicky první muzejní
noc v Mikroregionu Kahan byla
příjemnou akcí a pevně věříme,
že vytvořila základ pro to, aby
se akce zapsala do seznamu jarních aktivit v našem regionu.
Jan Pospíšil

NOVINKY V TELEVIZNÍM
KABELOVÉM ROZVODU

Vážení spoluobčané,
v minulých měsících
došlo v našem televizním
kabelovém rozvodu (TKR)
k několika změnám.
Ty byly zapříčiněny jednak
ukončením analogového
vysílání satelitních
programů, jednak snahou
zastupitelstva obce vyjít
vstříc přáním občanů
Zastávky.
Z těchto důvodů byly staženy z nabídky analogových stanic v němčině vysílané programy DSF a VOX a anglická verze
Eurosport.
Na jejich místa byly zařazeny
neplacený Eurosport (v německé
mutaci) a stanice TV NOE, kterou si žádala velká skupina občanů. Dále se během prázdnin objeví v nabídce také placená dětská
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stanice, která doplní dopolední
vysílání pro děti na CS FILM.
Největší novinku však mohli
zaznamenat majitelé set-top-boxů a TV s digitálním tunerem,
protože v TKR je šířen i digitální
signál s nabídkou multiplexů (jeden kanál obsahuje více televizních stanic). Český multiplex1
a multiplex2 by v této fázi již měl
být dostupný v celé Zastávce,
slovenský a zahraniční multiplex
může být bohužel při příjmu
omezen neukončenou rekonstrukcí rozvodu optického kabelu v některých lokalitách obce.
I proto bychom vás chtěli informovat, že připomínky k provozu je třeba hlásit na telefonním
čísle 604 919 004, a to nejlépe
formou SMS (umožňuje to lepší časovou koordinaci případného zjištění důvodu nekvalitního
signálu či nedostupnosti jednotlivých programů)
V tabulce naleznete jednotlivé frekvence, názvy stanic a kanál, na kterém můžete televizní
stanici naladit. Věříme, že rozšíření nabídky o další programy
v naší „kabelovce“ vítáte. Ať už
půjde o slovenské programy (návrat STV2, nově JOJ PLUS, TA3,
PATRIOT) či možnost zdokonalovat svoje jazykové znalosti při
sledování zahraničních programů (EURONEWS vysílá v sedmi jazycích). A přestože děti
nepochybně nepatří jen před televizi, i zařazení dětského programu během léta mnohé z vás
potěší.
Petr Pečenka,
předseda informační komise

Aktuální nabídka stanic v analogovém signálu
Frekvence

Název stanice

Kanál

48,25

Místní kanál

E2

55,25

NOVA SPORT

E3

62,25

SPEKTRUM

E4

77,25

–

R3

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

231,25

ČT24

S11

238,25

ORF2

S12

245,25

CS Film

S13

252,25

ORF1

S14

259,25

BARANDOV

S15

266,25

ČT2

S16

273,25

NOVA CINEMA

S17

280,25

NOE

S18

287,25

ČT4 SPORT

S19

294,25

ÓČKO

S20

303,25

JOJ

S21

311,25

–

S22

Frekvence

Název stanice

Kanál

191,50

ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 SPORT E7

198,50

NOVA, NOVA CINEMA,
PRIMA FAMILY, PRIMA
COOL, BARRANDOV

E8

479,25

STV2, JOJ +, MARKÍZA,
TA3, TV PATRIOT

E22

495,25

EUROSPORT, RTL, RTL2,
SUPER RTL, EURONEWS,
VOX

E24

Digitální kanály
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Liga vozíčkářů nabídne unikátní
službu hendikepovaným
Samotě a nudě se každý rád v životě vyhne obloukem. Lidé se zdravotním postižením
jsou ale často odkázáni na druhé, aby jim v boji proti těmto dvěma nepřátelům pomohli.
Liga vozíčkářů připravila jedinečnou nabídku pro ty z nich, kteří chtějí čas trávit
ve společnosti, rozvíjet se, chtějí zažít něco zajímavého. Nové prostory od září otevírá
lidem se zdravotním postižením z Brna a okolí Centrum denních služeb.
V nových bezbariérových
prostorách najdou od září zájemci nejen nové zážitky, ale
i individuální přístup. „Budeme
se společně učit různým výtvarným technikám, pracím s různými materiály, vyzkoušíme si
relaxační cvičení i vzdělávací
a tréninkové programy, můžeme uspořádat výlet za kulturou
i za sportem, například se naučíme pétanque nebo minigolf,“ popsala vedoucí programu Hana

Ilustrační foto

Svobodová. Všechny aktivity
jsou však dobrovolné, pokud by
někdo raději pracoval na počítači nebo se věnoval jiným činnostem, najde v centru podporu zrovna tak.
Vhodné je pravidelné docházení v určitém intervalu, který
si každý může sám zvolit – například tři dny v týdnu. A taky
věk – klienti by měli být ve věku
od 19 do 64 let. „V Brně a okolí se podobné služby vyskytují,

většinou jsou však zaměřeny
na seniory, na mentálně postižené nebo duševně nemocné lidi.
My chceme oslovit především tělesně postižené, pro které zatím
podobná možnost neexistuje,“
dodala Hana Svobodová. Centrum denních služeb ale uvítá
i klienty s jiným postižením, je
dobré se v tomto případě domluvit, zda se jedná o vhodnou službu pro konkrétního
člověka.
A proč se vlastně tento projekt takto rozšiřuje a nabízí moderní a krásné prostory v ulici
Bzenecká na brněnských Vinohradech? Mnoho lidí nemá
s kým trávit čas, mnozí pečovatelé potřebují chvilku oddech
a odpočinek. „Navíc chceme klienty naučit něco nového. Centrum denních služeb bude fungovat od 8.00 do 15.00 hodin
každý všední den,“ upřesnila vedoucí programu.
Hana Svobodová

Zájemci se můžou dozvědět víc na webových stránkách Ligy vozíčkářů
(www.ligavozic.cz), nebo se rovnou můžou obrátit na Hanu Svobodovou
(tel.: 537 021 485, 777 010 335, e-mail: hana.svobodova@ligavozic.cz).
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KP DMD – 3. sraz
Třetí trojkolo se odehrálo
3. 3. 2012. Naše družstvo přijelo
v šestici (raději ať je nás o jednoho víc, než aby jeden chyběl).
V prvním kole jsme narazili
na Lokomotivu Brno „D“. Daniela a Julča remizovaly, Radek,
David a Honza vyhráli. Ve druhém kole jsme „vydrtili“ Vyškov, když Daniela remizovala
s Kristýnou, Radek, David, Julča a Vojta vyhráli. V posledním
kole nás čekal Duras Brno. Julča
vyhrála, Honza prohrál, David
prohrál, Daniela vyhrála a Radek remizoval. Celková remíza
2,5:2,5. A jak to vlastně všechno
dopadlo? Pro nás výborně, jsme
druzí! První skončilo kuřimské
„Áčko“, třetí Duras Brno.
Aleš Dumek

OP BO rapid mládeže
Dne 23. 3. 2012 se v Kulturním domě v Kuřimi hrál okresní přebor Brno‑venkov v rapidšachu mládeže. Hrál se jeden
turnaj „všichni proti všem“ (jak
známe z Ratíškovic), vyhodnocovalo se ovšem po kategoriích.
Devět kol tempem 2 × 15 minut
prověřilo psychické i fyzické
vlastnosti všech zúčastněných.

Například ve třetím kole Hanička Hradílková (Sokol Zastávka)
měla v polovině partie opticky
svého soupeře již poraženého
(figura a věž víc), ale ve vypjaté
atmosféře turnaje oba přehlíželi nemožné tahy (když králové
stáli v šachu) až nakonec soupeř Haničce pobral všechny figury, došel si pro dámu a všichni přihlížející čekali, kdy přijde
mat… jenže soupeř poslední
chybkou zakončil partii patem.
Čtvrté kolo přineslo na první
desce souboj sourozenců Dumkových (oba Sokol Zastávka).
A zrodilo se překvapení, když
David porazil Danielu a šel
za vítězstvím v turnaji, o které jej nepřipravilo ani zaváhání
v předposledním kole.
Celkově: 1. David Dumek
8 b (současně vítěz kategorie
do 12 let), 2. Daniela Dumková
7,5 b (současně vítězka kategorie do 16 let), 3. Straka Vojtěch
(Sokol ČOS Vranovice) 7,5 b.
Dále v kategorii do 12 let obsadil 8. místo Vojtěch Šindelka
s 5 body.
A nakonec kategorie do desíti
let: 3. Richard Brázda 6 b, 5. Julie Richterová 5,5 b, 14. Hana
Hradílková 4,5 b, 26. Tereza Kalábová 2,5 b (všichni Sokol Zastávka). Mezi neregistrovanými

hráči obsadila Andrea Kindlerová se 4 body 10. místo a Matěj Procházka s 3,5 b obsadil
14. místo (oba ZŠ Zakřany).
Aleš Dumek

Memoriál Leoše
Roztočila 2012

Ve středu 28. 3. 2012 se
v podvečer v hospodě na stadionu TJ Čechie hrál již 33. ročník turnaje v bleskovém šachu.
Ředitel turnaje, pan Rudolf Klapal, mohl být spokojený, protože
účast byla vskutku hojná, sešlo
se 20 hráčů. Pořadatel rozhodl
o rozdělení do dvou přibližně
stejně silných skupin po desíti hráčích. V těchto dvou skupinách se hrálo systémem každý s každým. Nakonec se hrál
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SPOLKOVÉ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY

SOKOLÍ POHLED
NA 64 POLÍ

jeden zápas o konečné umístění
mezi odpovídajícími si pozicemi ve skupinách. Celkovou vítězkou se stala Nataša Richterová ml., stříbrný stupínek náleží
Jiřímu Syslovi a bronzový Michalu Kedovi.

Krejčího memoriál
Rajhrad
Posledního března se v rajhradské škole sešlo 130 mládežníků, aby ve třech turnajích
bojovali v 5. dílu šestidílného
seriálu krajského přeboru v rapidšachu. Dorostenců se sešlo
pouze patnáct a pojali turnaj
pohodově.
Soňa Sýkorová přehrála pana
Bye a Lídu Hemalovou (Znojmo), celkem dva body stačily
na 13. příčku. Daniela Dumková nasbírala o 1,5 bodu víc
a skončila sedmá. Nejvíc bylo
starších žáků, kterých se sešlo
66. Barvy ZŠ Zakřany hájil Matěj Procházka, který na rozdíl
od Okresního přeboru (23. 3.,
Kuřim) tentokrát bodoval jen
kontumačně a skončil na konci
startovního pole. David Dumek
naopak na úspěch z OP navázal
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a se ziskem 5,5 bodu skončil
na 4. místě. Mezi 49 mladšími
žáky barvy Sokola Zastávka hájili Ríša Brázda, Julča Richterová, Terezka Kalábová, Hanička Hradílková a ze ZŠ Zakřany
přijeli sbírat body a turnajové
zkušenosti Marie Neužilová,
Martin Žaža a Andrea, Aleš
a Jan Kindlerovi. Ríša Brázda
hrál (většinou) velmi zodpovědně, dva soupeři byli nad jeho
síly. Pět bodů a celkové 7. místo
jsou vynikající. Julča Richterová
skončila také s 5 body na 8. místě jen díky horšímu třetímu pomocnému kritériu, také vynikající výkon. Škoda, že neumí
hypnotizovat, protože kdyby
na asi 10 sekund zhypnotizovala ve 3. kole Aru Martirosyana (celkového vítěze), porazila
by ho na čas. Terezka Kalábová uhrála 3,5 bodu a obsadila
27. místo. Oproti OP v Kuřimi nádherný posun dopředu.
Hanička Hradílková v podstatě zopakovala úspěch z Kuřimi – 3 body a 33. místo, tj. opět
v polovině startovního pole,
jsou také výborným výsledkem.
Zakřanští přijeli sbírat zkušenosti z velkého turnaje. Nelépe

si z nich vedla na 37. pozici Maruška Neužilová se třemi body.
Dále pak celkově 38. Martin
Žaža s 2,5 b, 43. Andrea Kindlerová 2 b, 48. Jan Kindler 1 bod
a 49. Aleš Kindler také 1 bod.

O velikonočního
beránka
Z našich luhů a hájů vyrazili 5. dubna do Náměště bojovat
o beránka jen sourozenci Dumkovi. A ve čtyřiapadesátičlenném startovním poli si nevedli
vůbec špatně. Daniela, celkově
pátá, svoji kategorii (dívky) vyhrála a beránka si přivezla.
Navíc ve vzájemném souboji vrátila Davidovi porážku
z okresního přeboru. Davidovi, celkově třináctému, se sice
v kategorii (H12) zvítězit nepodařilo, ale bronzový stupínek je
vynikající.
Aleš Dumek

33. ročník Turnaje
šachových nadějí
Ve dnech 5.–9. 4. 2012 proběhl ve Frýdku-Místku již 33. ročník Turnaje šachových nadějí.

V kategorii do 9 let hrála Julča Richterová. Po energickém
rozjezdu mohla Julča pomýšlet
nejenom na post nejlepší dívky, ale přiblížila se na dosah
i některé z medailí (dívky hrály
společně s chlapci). Poté jí však
los přisoudil několik z nejsilnějších hráčů v turnaji a v posledních kolech Julči došel dech.
Zisk 4,5 b z 8, celkové 20. místo a 4. místo mezi dívkami byly
tedy nakonec mírným zklamáním, nicméně předvedená hra
nebyla špatná.
Nataša Richterová

KP družstev mladších
žáků
Ještě ve středu 18. 4. 2012
jsme plánovali přijet do Rajhradic se dvěma družstvy, Zastávkou („A“) a Zakřany („B“).
Ovšem v sobotu 21. 4. 2012
ráno bylo všechno jinak a ze
dvou družstev bylo jedno. Družstvo Sokola Zastávka nakonec
hrálo v sestavě: David Dumek,
Julie Richterová, Jakub Strnad
(host, Sokol Kyjov), Richard
Brázda, Vojtěch Šindelka, Martin Žaža. Z druhého družstva
zbyli pouze Michal Malík (host,
Sokol Kyjov) a Matěj Procházka (ZŠ Zakřany), kteří nakonec
se čtyřmi hráči Kuřimi vytvořili družstvo „Kuřim C + MIX“.
Obecně se od počátku očekávalo, že boj o dvě postupová místa
na MČR bude v režii tří celků –
Lokomotivy Brno, Durasu Brno
a Kuřimi „A“, s námi se nepočítalo. Upřímně řečeno, ani my

jsme na postup nemysleli, protože jsme se museli obejít bez
nemocných děvčat, ale v medaili jsme tajně doufali, to zase
ano. Také proto, že loni jsme
skončili těsně čtvrtí. Nakonec
naše družstvo skončilo po porážce od Lokomotivy „A“ a Kuřimi „A“ a remíze s Durasem
na bronzovém stupínku, když
bylo o jeden partiový bod lepší
než čtvrtý Duras. Stříbro získalo kuřimské „Áčko“ a ze zlata se
radovala Lokomotiva „A“, která
předstihla Kuřim o tři partiové
body. Volejte „SLÁVA“ a pět dní
se radujte.
Aleš Dumek

Naše cesta na MČR
družstev mladších žáků
2012
Jak to všechno začalo?
Na krajský přebor, ze kterého
postupují na MČR první dvě
družstva, jsme nepřijeli zrovna v nejsilnější sestavě. Ale co,
za každou šachovnicí jsme měli
hráče, a tak se bojovalo. Výsledkem bylo pěkné třetí místo
(senzačně před Durasem Brno)
a bronzová medaile. Bohužel
na MČR postupovala jen družstva dvě. Prozradím tady na vedoucího p. Lacka, že už roky je
jeho velkým přáním na MČR
s mladšími žáky postoupit.
Umístění zastáveckého družstva se sice v posledních letech
pomalu a jistě zlepšovalo, ale
v poslední době se nám na jižní Moravě „rojí“ velké množství
malých dravých Kuřimských,

kteří dělají ostatním čím dál
tím častěji čáry přes rozpočet.
Tak tomu bylo i letos, když se
podělili s Lokomotivou Brno
o první dvě místa. Ale my jsme
to nevzdali a zkusili jsme požádat pořadatele o divokou kartu.
Bohužel, ta byla k dispozici jen
jediná, a tu si, celkem logicky,
udělil pořadatel sám sobě.
To už naše naděje pohasínaly
a začali jsme si na víkend v půlce června plánovat jiný, třeba rodinný program. Dva dny
před uzávěrkou přihlášek však
přišel panu Dumkovi e-mail,
že Ústecký kraj, který měl právo na tři postupová místa, není
schopen poslední z nich obsadit, když družstva na 3.–8. místě krajského přeboru účast odmítla. V tu chvíli dle Rozpisu
soutěží družstev mladších žáků
přechází právo účasti na další
družstvo v pořadí z toho kraje,
ve kterém se krajského přeboru zúčastnil nejvyšší počet registrovaných hráčů … no je to
trochu složité, ale důležité je, že
tím pádem mohou jet na MČR
tři družstva z Jihomoravského
kraje, a tím třetím v pořadí jsme
právě my!
Blahopřeji Zastáveckým, že si
svým dobrým výkonem v Raj
hradicích tuto možnost zasloužili (a vyfoukli ji Durasu),
i pánům Dumkovi a Lackovi
za jejich optimismus a víru, že
to můžeme dokázat. V Olomouci si to už můžeme jen vychutnávat s mottem, že není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se…
Nataša Richterová
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Znojemská královnička
2012
Sobotní ráno 28. dubna
bylo celkem zajímavé. U pekárny jsme zjistili, že Andrejka Kindlerová nejede, ale jede
Maruška Neužilová. A navíc, že
jede i Terezka Kalábová, která
ještě ve čtvrtek hlásila, že nejede. Holky Hradílkovy vyrazily
již v osm (ještě že tak, alespoň
mohly oznámit náš o něco málo
pozdější příjezd a přihlásit zbytek výpravy do turnaje). Jelikož
se prezence zdržela o více než
půl hodiny, první kolo se začalo hrát až kolem 10.15 hod. Což
bylo štěstí pro Julču a Natašu
Richterovy, které k šachovnicím zasedly minutu po zahájení
kola. Julča po prohře s Eliškou
Vavřínkovou (celkově druhá)
a Terezou Kocí (vítězka) obsadila bronzovou příčku.
Výsledky: 1. Kocí Tereza (Lokomotiva Brno) 7 b, 2. Vavřínková Eliška (Lokomotiva Brno)
6 b, 3. Richterová Julie (Sokol
Zastávka) 5 b, … 7. Kalábova Tereza (Sokol Zastávka) 3 b,
9. Hradílková Hana (Sokol Zastávka) 3 b, 13. Neužilová Marie
(ZŠ Zakřany) 1,5 b.
Aleš Dumek

Vyškovská rošáda
19. 5. 2012
V turnaji špuntů (ročník
2004 a mladší) si poprvé vyzkoušeli turnajovou atmosféru
Ondřej a Jan Kupkovi (Zakřany). Ondra dokonce získal
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hned v první partii bod! Jelikož odpoledne chlapce čekala
rodinná akce, nemohli odehrát
celý turnaj a vzhledem k posunu začátku stihli odehrát pouze
čtyři ze sedmi kol. Důležité je,
že hoši viděli, jak to na velkých
turnajích vůbec chodí a určitě
je to povzbudí k účasti v příští šachové sezoně, která začíná
po velkých prázdninách.
V turnaji mladších žáků
(2000 a mladší) jsme měli hned
pět želízek v ohni a všechny
s pořádnou motivací. Hanička
Hradílková zahájila třemi prohrami se silnějšími hráči, pak
se dostavila výhra a vzápětí ještě jedna. Poslední dvě kola již
byla ve znamení únavy. Celkově 2 body a 44. místo z 55 startujících se nemusí jevit jako
něco extra. Přesto zkušenosti
s novými zahájeními a s tím,
že odtahat partii za tři minuty
(pokud zrovna soupeři nenadělí „šustrák“) není ideální, jsou
k nezaplacení.

Terezka Kalábová si vedla o bod lépe, ale díky horšímu
pomocnému hodnocení skončila na 41. příčce. Vojta Šindelka
získal také 3 body, ale díky velmi dobrému pomocnému hodnocení přeskočil Terezku o šest
míst a náležela mu 35. pozice
výsledkové listiny. Ríša Brázda,
který shodou okolností v předposledním kole porazil Vojtu,
nasbíral celkem 4,5 bodu, což
mu vyneslo parádní 15. místo. Čtyři a půl bodu uhrála také
Julča Richterová, která díky lepším pomocným kritériím skončila ještě o dvě příčky lépe, tedy
na 13. místě.
Nejlépe si vedl David Dumek,
který projel prvních pět kol
turnaje jako nůž máslem, aby
se v šestém kole rozešel smírně s pozdějším vítězem Vojtou
Juráskem (Loko Brno). V sedmém kole Davida porazil Daniel
Marko (TJ Bučovice), který díky
tomu skončil druhý, a na Davida vyšlo vynikající třetí místo.

V turnaji (nej)starších a (nej)
zkušenějších žáků (1994 a mladší) se Ondrovi Odehnalovi hned
v prvním kole povedl husarský
kousek, když porazil svého jmenovce – Ondřeje Koukala (Duras
Brno). Tím se ovšem tak vyčerpal, že do konce turnaje získal již
jen jeden další bod a se dvěma
body skončil ve 29hlavém startovním poli předposlední.
Daniele Dumkové se podařilo přehrát silného Šimona Foučka (SK G SpgŠ Znojmo), a když
se třemi papírově silnějšími soupeři prohrála a se třemi papírově slabšími soupeři vyhrála,
skončila se 4 body na 9. místě.
Nataša Richterová (Loko Brno)
v prvním kole nečekaně zaváhala s oddílovou spoluhráčkou
Veronikou Bartošovou, pak
ovšem porazila dalších pět hráčů, a když v souboji o zlato v posledním kole s Danielem Daňkem (Duras Brno) remizovala,
získala stříbrnou medaili.
Aleš Dumek

Právo účasti na MČR
žáků v rapid šachu
15.–16. 9. 2012 Klatovy

zajistili David Dumek, Julča
Richterová a Terezka Kalábová. Bohužel, těsně za branami
postupu na MČR skončili Ríša
Brázda a Hanička Hradílková
(oba svorně na prvních nepostupových místech), zatím budou vedeni jako náhradníci, ale
existují divoké karty apod.
Nataša Richterová

Mistrovství ČR družstev
starších žáků – Seč
2. a 3. 6. 2012
O víkendu 2. a 3. 6. se družstvo Sokola Zastávka zúčastnilo
již po čtvrté v řadě MČR družstev starších žáků v Seči u Chrudimi. Družstvo v sestavě Daniela Dumková, Kristýna Šperková
(host), David Dumek, Radek
Musil, Julie Richterová, Richard
Brázda bylo nasazeno jako 38.
z 61 družstev. Chtěli jsme se
umístit lépe než loni, ale letošní
opravdu silná konkurence byla
nad naše naděje a očekávání.
Sobota byla ve znamení proher s „A“ týmy a výher s „B“

týmy (s výjimkou Polabin B,
které nás vyprovodili 5:1). To
jsou tři zápasová vítězství ze šesti možných a průběžné umístění v polovině tabulky. V neděli
jsme ovšem zaznamenali ze tří
zápasů pouze jedinou remízu,
což znamenalo ve finále pád až
na 45. místo.
Příští rok to budeme mít ještě těžší, protože Daniela s Radkem již nebudou moci kvůli
věku turnaj družstev hrát, takže se o to víc budou muset snažit mládežníci. Doufejme, že se
jim bude dařit jako Ríšovi, který získal pro družstvo 7 bodů
z 9 možných! V OPENu jednotlivců, kterého se účastnilo
39 hráčů a 9 hráček, startovala
Soňa Sýkorová, která nasbírala
dva body a skončila druhá, bohužel, od konce.
Nataša Richterová získala
v OPENu 5 bodů z 9 možných,
nechala za sebou několik borců
s ELO přes 2000 a obsadila vynikající 15. místo, mezi ženami
byla nejlepší.
Aleš Dumek

Je za námi seriál šesti turnajů
Krajského přeboru v rapid šachu, a i když celkové výsledky
ještě nebyly (stav k 13. 6. 2012!)
oficiálně zveřejněny, s trochu
námahy jsme je předběžně spočítali sami. Za případné chyby
neručíme. Všichni naši zahráli
poslední turnaj dobře a vylepšili svoje bodové skóre. Podle očekávání si postup na MČR
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Malování křídou
na chodník
…se uskutečnilo v neděli odpoledne 22. dubna 2012.
Přestože počasí neprojevovalo této akci přízeň,
protože neustále strašilo černými mračny, zúčastnilo
se malování deset dětí. Ti nejmenší za asistence
maminek.

Malování se konalo na chodníku před školou. Každému
účastníkovi byl vyčleněn prostor pro malování velikosti
1,2 × 1,2 m2. Tématem malování byly zejména zvířátka, ale
také příroda. Asi po hodině
začala komise ve složení paní
Věra Hamplová a pan Aleš
Dumek hodnotit jednotlivé
kresby. Hodnocení bylo těžké, protože kresby byly velmi
pěkné.
V nemladší kategorii do 8 let
byla udělena 1. cena Ivetce Povolné za velmi pěkně barevně
vyvedený „Lektvar“. Ale i další kresby byly velice působivé,
například „Strašák“ nejmladší kreslířky Věrušky Prokešové, nebo „Les“ Mirka Nejedlého. Ve starší kategorii pak
hodnocení bylo ještě složitější
a hodnoticí komise nakonec
udělila dvě první ceny, a to Nikole Povolné za kresbu „Kůň“
a Veronice Nejedlé za kresbu
„Pes“. Velice originální byly
„Dýně“ nakreslené Haničkou
Hradílkovou.
Všem dětem pak byly předány ceny, něco na smlsnutí, omalovánky a pro tříbení
mysli pexesa. Kresby všech
byly nakonec pečlivě zdokumentovány. Počasí vydrželo
a na kresby se přišlo podívat
na chvíli také sluníčko, a tak se
pořadatelé těší na „Malování“
příští rok.
Dušan Lacko,
Sokol Zastávka
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„Za pírkem Sokola“
do Lednicko
‑valtického areálu

TURNAJE PŘÍPRAVEK
V AREÁLU TJ ČECHIE
ZASTÁVKA

TJ Sokol Zastávka pořádá dne 19. srpna 2012 pro
rodiny s dětmi a všechny
zájemce zájezd „Za pírkem Sokola“ do Lednicko
‑valtického areálu.
Navštívíme zámek, zámecký park a další památky LVA. Zámecký park
v Lednici na Moravě patří
k největším a zároveň nejhezčím místům pro letové
ukázky dravců v Evropě, ty
zde také navštívíme.
Závazné přihlášky zašlete na e-mailovou adresu: m.kudelova@email.cz,
nejpozději do 8. 8. 2012.
Více informací najdete
na našich webových stránkách:www.sokol.zastavka.cz
nebo na plakátech.
Marie Kudelová

V sobotu 14. 4. 2012 se v areálu Čechie Zastávka konal další
z turnajů přípravek, které pořádáme společně s družstvem
ČAFC Brno. Tento turnaj měl
mezinárodní charakter díky
družstvu z Malacek.
Kromě Malacek se turnaje
zúčastnila mužstva z Prostějova, Líšně, Hodonína, Zbrojovky Brno, Třebíče, ČAFC Brno
a také mužstvo Mikroregionu
Kahan. To bylo složeno z hráčů Zastávky a okolních obcí.

Vítězem se stalo mužstvo z Prostějova následováno mužstvy
Líšně a Hodonína.
Konečné pořadí:
1. SK PROSTĚJOV
2. SK LÍŠEŇ
3. RSM HODONÍN
4. ZBROJOVKA BRNO
5. FŠ TŘEBÍČ
6. ČAFC BRNO
7. ČSFA MALACKY
8. MIKROREGION KAHAN
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V úterý 8. 5. 2012 se konal
v Zastávce další mezinárodní turnaj přípravek. Turnaje se
zúčastnilo osm družstev, která
se sjela z celé České republiky,
a tradičně dorazilo družstvo
ze slovenských Malacek.
Celý turnaj byl velice napínavý a všichni kluci a holky se
velice snažili. Po velkém boji se
nakonec na prvním místě umístila Zbrojovka Brno „A“, kterou
následovala ČAFC Brno a medailové pořadí uzavřelo družstvo z Prostějova.
Konečné pořadí:
1. ZBROJOVKA BRNO „A“
2. ČAFC BRNO
3. SK PROSTĚJOV
4. FŠ TŘEBÍČ
5. ČSFA MALACKY
6. ZBROJOVKA BRNO „B“
7. FC KYJOV 1919
8. SK LÍŠEŇ
V sobotu 26. 5. 2012 se odehrál poslední z jarních turnajů
pro nejmenší hráče a hráčky.

Tohoto posledního turnaje se
zúčastnilo osm družstev, mezi
kterými nechybělo ani družstvo
Čechie.
Kluci a holky celý den bojovali o co nejlepší umístění svého
družstva. Pro pobavení dětí byl
po celý den připraven doprovodný program v podobě střelby
ze vzduchovky a slalomu s ragbyovým míčem. Turnaj vyhrálo družstvo ČAFC Brno, které
za celý turnaj neprohrálo ani jeden zápas. Na druhém místě se

umístily SK Tuřany a medailové
umístění uzavřely Ivančice.
Konečné pořadí:
1. ČAFC BRNO
2. SK TUŘANY
3. FC IVANČICE
4. SK ŽEBĚTÍN
5. SVRATKA BRNO
6. FK APOS BLANSKO
7. ČECHIE ZASTÁVKA
8. FC NÁMĚŠŤ N. OSL.
Jan Pospíšil

MISTŘI ČESKÉ REPUBLIKY 2012 –
MIGHTY SHAKE ZASTÁVKA
„Věříme, že jsme ukázali naše kvality a schopnosti. Vždycky je těžší titul mistra republiky obhájit,
než získat. Předvádíme špičkovou kvalitu v oboru tance, tanečního divadla a vlastní tvorby.
Jsme originální, máme vlastní názory a nápady a hájíme si je. Ne vždycky se to rádo slyší,
ale na druhou stranu – průměrnost nikdy nebude na špici a nevynikne.
Prosadí se jen originalita a zejména kvalita.“
~ Michal Holý, zakladatel, vedoucí a hlavní choreograf
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Finále Mistrovství České
republiky formací 2012 tanečních skupin street a disko dance CDO (Czech Dance Organization) se konalo tentokrát
v Brně, a to v Boby Centru
v soboru 12. května 2012.
Titul Mistra ČR pro rok
2012 s právem účasti na mistrovství Evropy a mistrovství
světa v kvalitně obsazeném
finále získala jednoznačně se
známkami šestkrát 1. místo
a jednou 4. místo taneční skupina Mighty Shake Zastávka,
složka Talent, s formací „Pětadvacet vokobere“.
Titul tak zůstává i pro tento rok v Zastávce, a to je
v kontextu české taneční
a kulturně‑sportovní scény
zcela ojedinělé. To ale není
vše – v šestičlenném finále se
navíc na pátém místě umístila druhá formace této taneční skupiny a titul Mistrů ČR
ve 2. lize získali rovněž Mighty Shake Zastávka, složka
Áčko, s formací Hlavolamy.

fenoménem
atypickým
a
ůsobí
ím
n
regionu. P
je zvlášt
oravského
m
í skupina
o
tence
n
h
is
ji
eč
n
ex
t
en
ta
„Tato
nebi nej
ež deseti le
n
ím
n
e
íc
eč
v
n
ace
ta
ím a
, kdy form
olí a během
na kulturn
o divadla
a jejím ok
íh
a
n
eč
vk
ým
á
n
k
st
ic
ta
a
ci Z
podoby
lkově scén
v malé ob
originální
ím ale ce
o
n
d
ace
ž
eč
a
n
rm
ta
la
fo
va
. Veškeré
ou nejen
se vypraco
o příběhu
ím
vytváří, js
n
éh
v
k
ré
a
ti
te
k
ěj
k
le
n
,
o
y
k
ty
d
nikají v
a projek
vz
dřením vž
já
a
y
v
ích
em
íl
ln
ím
d
ediáln
rofesioná
vlastním
a multim
dě polop
ou jejím
já
js
le
že
p
y
,
in
je
je
p
u
zu
sk
sně uka
e konkuru
a projekty
měst a ja
ní
hake směl
h
v
S
o
ýc
rt
lk
ty
o
h
ve
sp
ig
kulturní,
souborů z
duchu. M
t
h
a
íc
ik
ln
n
á
n
vz
profesio
mohou
skupin a
odmínkách
2012
vských p
o
k
kvality.“
n
é
ve
k
vy, duben
i ve
velmi vyso
žní Mora
Ji
ty
k
ty
je
is
ro
L
p
é
a uměleck

Snad úspěchy Mighty Shake
Zastávka přinesou i větší zájem partnerů a sponzorů, zejména místních a regionálních, kteří mohou vysokého
marketingového potenciálu
dokonale využít. Tahle parta
si to určitě zaslouží a má co
nabídnout.
Ludvík Vaverka
lvaverka@mighty-shake.com
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JARNÍ TURISTICKÁ NEDĚLE POŘÁDANÁ
V RÁMCI 20. VÝROČÍ VZNIKU ASPV
V neděli 24. dubna 2012 se počasí zrovna nevydařilo, od rána bylo
zataženo a nebe hrozilo deštěm. Kdo zná tradici našich jarních
turistických nedělí, jenom kroutil hlavou. Jak tohle dopadne?
Ale jaké bylo naše překvapení, když se rodiny s dětmi začaly
kolem půl deváté houfně scházet.

Sešel se rekordní počet účastníků: 23 dospělých a 22 dětí.
V této chvíli nás pouze předpověď kamaráda meteorologa, že
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pršet bude až odpoledne, zdržela od úvah o odpískání akce.
Po skupinové fotografii a ujištění dospělých, že pro děti mají

pláštěnky, jsme vyrazili na oblíbenou trasu. Klasické soutěže
v hodu šiškou na cíl, rozpoznávání kytiček a stromů, zpěvu
písniček či – mimo soutěž –
zdolávání výstupu na myslivecký posed, nám daly zapomenout na zakaboněnou oblohu
a hrozící déšť.
Když jsme pak došli ke Třem
potokům a rozdělali ohýnek
na opékání špekáčků, bylo již
nad slunce jasnější, že počasí nás tradičně nezradilo a turistická neděle se maximálně
vydařila.
Předání diplomů a rozdání
drobných pamlsků zúčastněným dětem pak naši turistickou
neděli ukončilo s tím, že se dospělí i děti těší na další ročník.
Za pořádající odbor ASPV
V. Křivánek

KLUB SENIORŮ
Naposledy jsme o klubu seniorů informovali v únoru 2012, když
se konala každoměsíční schůze. Ale hned po ní už vyrazili senioři
na vycházky…

První byla 15. února – a to
velice dobrodružná. Ve vánici prošlo devět členů Oboru
až do Rosic a z Rosic – po občerstvení na statku – opět pěšky dorazilo až na Zastávku.
Další se uskutečnila 21. února – autobusem jelo 17 účastníků na křižovatku k Příbrami
a potom se už pěšky vypravili lesní cestou do Mariánského údolí, dále kolem místa,
kde byla dříve osada Lhotka, až do Zbraslavi. Odsud
jeli někteří domů autobusem,
jiní se opět statečně vypravili
domů pěšky. Poslední vycházka v únoru vedla přes Babice
do Zbýšova.
Pak už tu byl březen a v něm
čtyři vycházky – 6. března šlo
23 lidí lesní cestou až k Příbrami. Zpátky se pokračovalo opět
lesem až k hájence ve Žlebích.
Dne 13. března odjelo 17 lidí
vlakem do Vysokých Popovic.
Odtud šli pěšky do Rapotic.
Dne 20. března se jelo autobusem do Lukovan. Dále vedla
pěší cesta do Ketkovic, Lechova, Ketovického mlýna a do Senorad.Této vycházky, při níž
členové ušli 10 km, se zúčastnilo 17 lidí. No a poslední březnová vycházka vedla do Brna
‑Bystrce, dále pak do Osady

pod Trnůvkou, na Zouvalky,
Junácké louky a do Veverské
Bitýšky.
Ale byly tu ještě i jiné akce
a sice 12. března se v klubu
oslavoval Mezinárodní den
žen. Schůzi zahájila paní Iva
Klímová a popřála ženám vše
nejlepší, zejména hodně zdraví a štěstí. Po ní se ujala slova
paní Rausová, která informovala o historii a tradici 8. března, který se jako MDŽ slaví už
od roku 1857. Krásné písničky
zazpívala paní Medková. Paní
Zora Stejskalová infomovala
o zájezdech, které se připravují na březen a duben a pánové
Chocenský a Karber informovali o vycházkách. I tentokrát

zavítal na oslavu pan starosta
Petr Pospíšil, aby všem ženám
popřál k jejich svátku. Následovalo občerstvení a prodávaly se
lístky do „Kola štěstí“, kde měl
každý zaručenou (velice zajímavou!) výhru. Na závěr hrál
k tanci a poslechu tak jako vždy
pan Sigmund.
Ve čtvrtek 22. března se
uskutečnil výlet do Brna, kde
následoval bohatý program.
Nejdříve se zúčastnění pobavili v Mahenově divadle na představení od Oskara Wildea „Jak
je důležité míti Filipa“. Byla to
generálka, na kterou si lístky
zakoupilo 26 členů. Po obědě
se 20 členů vydalo pěšky k vile
Tugendhat, kde byla objednaná prohlídka s průvodkyní.
V dubnu se uskutečnilo pět
vycházek: první do Tetčic, druhá
na Kratochvilku, do Rosic a zpět
na Zastávku, třetí do Újezda,
k Maťově studánce, k přehradě,
do Lesního Jakubova a Rapotic,
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čtvrtá do Říčan a zpět a pátá
na Mohelno a Hadcovu step.
V dubnu se ale také konal
výlet do Loštic a Litovle. První zastávkou na tomto výletě
byla prodejna Zory (nyní Nestlé) Olomouc, v níž si účastníci mohli zakoupit nejrůznější sladkosti. Potom se jelo
do Loštic, do městečka, které
proslavily syrečky (nebo také
olomoucké tvarůžky). V tamním muzeu byl všem promítnut zajímavě a vtipně natočený film o historii podniku,
uviděli jsme tam i řadu exponátů, sloužících k výrobě tvarůžků v minulosti.
Navštívili jsme i bohatě zásobenou prodejnu a nedalekou cukrárnu, která nabízí
především zákusky z tvarůžků. A poobědvali jsme rovněž speciality z tvarůžků
vyrobené.
Následovala cesta do Litovle. Toto starobylé město
z 13. století, nazývané moravské či hanácké Benátky, se
může pyšnit doposud českým
pivovarem (s českým majitelem!). V pivovaru jsme se obeznámili s výrobou tamního
piva a různé druhy piv jsme
mohli i ochutnat. Plánovaným
zastavením na zpáteční cestě
měla být návštěva historického centra Olomouce, což nám
bohužel překazil silný déšť.
A tak nám zůstalo zase něco
napříště!
Dubnová schůze probíhala již tradičním způsobem
s informacemi členů výboru
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o všech připravovaných akcích. Na závěr schůze pak nám
dva pánové vysvětlovali pravidla penzijního připojištění.
V květnu se konalo dokonce šest vycházek: první
do Rapotic, na Kozí hřbety
a do Chvojnice, druhá šla kolem Zastávky, třetí do Vysokých Popovic a Zakřan, čtvrtá
vedla až na Pálavu – do Mikulova, do Dolních Věstonic.
Někteří naši členové vycestovali dokonce za naše hranice do Rakouska do soutěsky
Ypser. A poslední květnová
vycházka směřovala do Biskoupek, na Biskoupský kopec,
na Baby a do Mohelna.
Dne 14. května se v Dělnickém domě konala oslava
Dne matek. Gratulantů bylo
několik – paní Klímová, paní
Rausová, pan starosta Petr Pospíšil. Zpívala paní Medková,

zahráli a zazpívali Roveři. Ale
hned na začátku schůze nám
krásně zazpívali žáci ze zastávecké školy. Paní Klímová informovala o červnovém
setkání seniorů v rámci mikroregionu Kahan, paní Stejskalová mluvila o chystaném
výletu do Poličky a Litomyšle,
pan Karber a pan Chocenský
mluvili o vycházkách. K tanci
a poslechu hrál na závěr pan
Sigmund.
Cílem našeho květnového
zájezdu byly východní Čechy.
Cesta malebnou Českomoravskou vrchovinou vedla nejdřív
do města Poličky, založeného
v roce 1265 Přemyslem Otakarem II. Mnozí z nás vystoupali po 200 schodech na věž
novogotického kostela sv. Jakuba, v níž se narodil a několik let žil hudební skladatel
Bohuslav Martinů. O životě

a díle světoznámého skladatele jsme se dozvěděli mnoho
zajímavého nejen od průvodce věže, ale také od pracovnice místního muzea, které jsme
rovněž navštívili. Zhlédli jsme
tam film Otevírání studánek,
natočený v r. 1956, měli jsme
možnost nahlédnout do třídy,
kterou od roku 1896 Martinů
navštěvoval. Jemu a jeho francouzské manželce Charlotte
jsme věnovali tichou vzpomínku na nedalekém hřbitově, kde jsou pochováni.
Z Poličky vedla naše cesta
do Litomyšle, která je zapsána
díky krásnému renesančnímu
zámku na seznam UNESCO.

Počátky města spjaté se slavníkovským hradem se vážou
k roku 981. V současnosti je
možné obdivovat nejen nádherný zámek, ale také spoustu
krásných historických domů,
především kolem Smetanova
náměstí. Ve městě působila
také řada známých osobností jako Magdalena Dobromila
Rettigová, Božena Němcová,
Tereza Nováková, Alois Jirásek a další.
V Litomyšli jsem poobědvali, prohlédli si zámek
a po něm také rodný byt Bedřichy Smetany, navštívili litomyšlské informační centrum

a vydali se na zpáteční cestu
domů.
Kromě vlastních akcí klubu
seniorů navštěvují naši členové již tradičně i mnoho akcí,
které v Zastávce a v jejím okolí pořádají jiné organizace. Jen
namátkou je možné zmínit žákovský koncert ZUŠ v Zastávce, cestovatelskou přednášku
pana Máry v obecní knihovně, koncert žáků ZŠ v Domově seniorů v Zastávce, tamní
ples, ale také koncert dechovek ve Zbraslavi či mandolínový koncert v Rosicích atd.
Zora Stejskalová
a Iva Klímová

ZPRÁVY OD ZAHRÁDKÁŘŮ
ZASTÁVKA
V dubnu se konala valná hromada, na níž přednesl zprávu
o činnosti klubu předseda Jan Křivý. V ní například řekl:
„Mám-li hodnotit uplynulý rok, mohl bych vzít kteroukoli
zprávu za poslední roky a téměř bych se nemýlil ani nelhal.
Tak by si byly podobné. Na začátku roku ples, většinou
v dubnu valná hromada, jednou za dva roky v létě setkání
se slovenskými přáteli, podzimní výstava – v posledních
letech v rámci Dne Zastávky – a zajištění sušení, moštování
a vaření povidel. Dalo by se konstatovat lékařskou
terminologií, že situace je stabilizovaná. Z opačného
pohledu je to ale možné vidět také tak, že se nerozvíjíme.“
Budeme-li hodnotit jednotlivé akce zahrádkářů, je nutné říci, že letošní ples byl jistě úspěšný především ze dvou
důvodů: jednak kvůli nárůstu
počtu účastníků, jednak proto,

že se stále daří zajistit dostatečnou a hodnotnou tombolu.
Pokud se týče moštování –
koncem roku 2010 přestal sloužit „šroťák“. Do jeho opravy se

pustil přítel Kocáb, a tak na sezonu bylo vše připraveno. Před
sezonou byla rovněž úspěšně vyčištěna a opravena sušicí
pec. Během provozu pak ale
došlo k poškození uložení hřídele, a tak musel být provoz
předčasně ukončen.
Co se týká výstavy, je nutno
konstatovat, že dnes už nejde
v první řadě o výstavy poučné, ale o prezentace, které mají
především potěšit. Horší je to
ale s účastí – zatímco kvalita
expozic stoupá, počet vystavujících se snižuje. A tak původní
idea, že výstava bude možností,
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ale i určitým závazkem každého člena se prezentovat, tady
vzala za své.
Pro letošní rok čekají zahrádkáře ještě dvě akce: v létě
návštěva přátel ze Slovenského
Grobu a na podzim zajištění
výstavy v rámci dne Zastávky.
A samozřejmě je nutné připravit zařízení a jeho obsluhu pro
zpracování ovoce.
Co se týká návštěvy slovenských přátel, ta je již zajištěna.
Uskuteční se 4. srpna 2012, kdy
ze Zastávky vyjede autobus se
zastáveckými členy v 9.15 hodin od prodejny domácích potřeb. Pojedeme do Brna, kde se
setkáme v 10 hodin s přáteli ze
Slovenského Grobu a navštívíme brněnské podzemí, Špilberk a pivovar Starobrno. Potom se vrátíme na Zastávku,
kde se občerstvíme a společně
pobavíme.
Na závěr ještě něco k vlastní
organizační činnosti. V současné době mají zahrádkáři
58 členů. Členů výboru je dvanáct. Přitom skutečně aktivně
zapojených členů je asi dvacet!
Je to málo, nebo hodně? Vzhledem k tomu, že naše organizace „stárne“ a mladé členy se
jaksi nedaří do práce zapojit
(mají rodiny, práci, povinnosti a zřejmě i jiné zájmy) by se
dalo říci, že je to málo. Ale
protože máme pozitivní myšlení, jak nás to současnost stále učí, musíme říci, že to málo
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není. Vždyť vezmeme-li v úvahu, že u zahrádkářů pracují
dobrovolně a bezplatně (!) lidé
šedesátiletí i starší a organizace stále funguje (byť se nerozvíjí), už to je značný úspěch.
Na ten bychom měli být pyšní!
Také doba se změnila, změnily
se zahrádky – to vše hraje svou
roli i v naší organizaci. Finančně na tom není organizace
špatně – nějaké peníze vydělá
a dostává příspěvek od obce.
Máme budovu, která určitě
potřebuje víc péče, než jí věnujeme. Aktuálně je potřeba obnova nátěrů, vylíčení sušárny
apod. Ale tak to chodí i u našich domů: dělá se jen to, na co
je čas a peníze. Takže bychom
na závěr mohli konstatovat, že
není všechno tak, jak bychom
chtěli, aby bylo. Ale měli bychom se radovat z výsledků,
které jsme se současným počtem a aktivitou členů dosáhli!
Za Zahrádkáře
Zora Stejskalová

V měsíci dubnu je každoročně zahájena sezóna soutěží v požárním sportu. Mezi kolektivy nechyběla
soutěžní družstva mladých hasičů SDH Zastávka.

SOUTĚŽNÍ SEZÓNA MLADÝCH
HASIČŮ BYLA ÚSPĚŠNÁ
V letošním roce se nejvíce
dařilo soutěžnímu družstvu
Zastávka „A“. Na obvodním
kole v Újezdě u Rosic si mladí hasiči vybojovali 4. místo
a postup na okresní kolo, které se konalo v Březině u Tišnova. I zde se podařilo vybojovat
postup na Přebor Moravské
hasičské jednoty, který se konal na sportovním stadionu
Vysokého učení technického
v Brně.
Na této soutěži bojovala nejlepší družstva z celé jižní Moravy, což znamenalo velkou
konkurenci. Naši mladí se toho
však nezalekli a jejich sportovní výkon jim vynesl bronzovou
medaili a postup na Mistrovství ČR Moravské hasičské jednoty a České hasičské jednoty
v požárním sportu, které se konalo od 8. června do 10. června 2012 na sportovním stadionu Spartak v Přerově.
Na tuto soutěž se sjeli do
opravdy ti nejlepší z celé České republiky. Zde se setkaly
kolektivy mládeže Moravské
hasičské jednoty, České hasičské jednoty a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
aby změřily své síly v disciplínách štafeta 4 × 60 metrů,

štafeta jednotlivců, uzlová štafeta a v požární útok.
Naši obec reprezentovali
Petr Hasil, Jakub Hladil, Petr
Karásek, Petr Janeček, Natálka
Milanová, Karolínka Vrbová,
Adélka Oujezská a David Bednář. I když areál a celé zázemí
stadionu bylo „suprové“, vše
intenzivně kazil vytrvalý déšť
a zima. Soutěžní dráhy byly
kluzké, překážky se musely
překonávat s velkou opatrností
a plnění disciplín v promočených soutěžních trikotech bylo

doopravdy náročné. I přes to
vše se našim svěřencům podařilo vybojovat v celkovém hodnocení krásné osmé místo ze
všech zúčastněných družstev.
A k tomuto výsledku všem
soutěžícím gratulujeme. Být
osmým nejlepším družstvem
v rámci celé republiky je na tak
malou organizaci, jakou je
ta naše, velkým úspěchem
a všechny děti, které si umístění vybojovaly, zaslouží uznání.
Zdeněk Milan,
starosta hasičského sboru
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ŠKOLSTVÍ

ŽÁCI ZUŠLECHŤUJÍ ŽIVOT
V NAŠÍ OBCI …
V závěru školního roku si připomeňme některé z uskutečněných
akcí a také informace pro zájemce o studium v základní umělecké
škole v příštím školním roce.
Myslím, že titulek článku
není přehnaný, uplynulé měsíce opět nabídly řadu příležitostí pro kulturní zážitky v podání
žáků naší základní umělecké
školy. Vedle žákovských koncertů v sále ZUŠ či vystoupení pro
seniory v domově důchodců
obohatili žáci již po několikáté
i vánoční bohoslužbu v kostele
sv. Jana Křtitele. Na Velikonoce
se koncert v kostele bohužel neuskutečnil a zdá se, že ani v nejbližší době se malé koncerty

před vánočními a velikonočními bohoslužbami nebudou konat z důvodu nezájmu farního
úřadu.
Dalšími tradičními akcemi
jsou žákovské koncerty v sále
Dělnického domu konané vždy
v prosinci a v červnu. V rámci
adventního koncertu tentokrát
žáci předvedli i velmi vydařené vystoupení na téma Mrazík. Zapojili se do něj žáci tanečního oboru doprovázení
sólovými zpěváky a vokálně-

instrumentálním
souborem.
Žáci výtvarného oboru připravili hezké a velmi nápadité kulisy a rekvizity. Velký aplaus byl
jasným signálem, že se představení líbilo. Další práce žáků
výtvarného oboru si můžete
kdykoliv prohlédnout na stálé výstavě ve výloze pekařství.
O výstavu již léta pečuje paní
učitelka Krupicová, která pro
vás každé dva až tři měsíce připravuje nové téma. Rád bych jí
zde za její práci poděkoval.

Na tomto místě si opět dovolím uvést přehled všech akcí letošního roku:
13. 10. 2011

Žákovský koncert

Sál ZUŠ

10. 11. 2011

Žákovský koncert

Sál ZUŠ

15. 12. 2011

Vánoční žákovský koncert

Dělnický dům

20. 12. 2011

Koncert žáků pro seniory

Domov důchodců

26. 12. 2011

Malý vánoční koncert

Kaple sv. J. Křtitele

1. 3. 2012

Žákovský koncert

Sál ZUŠ

22. 3. 2012

Učitelský koncert

Dělnický dům

19. 4. 2012

Žákovský koncert

Sál ZUŠ

11. 5. 2012

Absolventský koncert

Zámecké kulturní centrum Rosice

18. 5. 2012

Absolventský koncert

Zámecké kulturní centrum Rosice

5. 6. 2012

Koncert žáků pro seniory

Domov důchodců

7. 6. 2012

Závěrečný žákovský koncert

Dělnický dům

Výstava prací žáků výtvarného oboru

Foyer Obecního úřadu

Výchovný koncert pro ZŠ a MŠ

Sál ZUŠ

12.–21. 6. 2012
21. 6. 2012
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K tomu, aby mohly děti zahrát, zazpívat či zatančit na vystoupení nebo prezentovat své
výrobky na výstavě, je třeba
nejen jistá dávka talentu, ale
hlavně jejich zájem, podpora
rodičů, pevná vůle a hodiny vytrvalé práce. Odměnou jim pak
je uspokojení z vlastních výsledků, potlesk i úspěch na soutěžích, kde své výkony porovnávají s dalšími studenty.

Letos bych chtěl poblahopřát k úspěchu v okresním kole
národní soutěže ZUŠ ve hře
na trubku Michalu Rejdovi, který se umístil na druhém místě.
Žáci výtvarného oboru se zúčastnili soutěže Dva světy – dvě
písma, svět obrazů, jejímiž vyhlašovateli byly Dům dětí Junior a Knihy Dobrovský Brno.
V této soutěži uspělo hned několik žákyň: Aneta Sítařová

Dovolte mi, abych vám představil
letošní absolventy:

a Lucie Nováčková obsadily
druhá místa, Kristýna Fillová
a Tereza Pruknerová si odnesly diplomy za místa třetí. Také
jim bych chtěl poděkovat za to,
že úspěšně reprezentovaly naši
školu a poblahopřát k úspěchu.
Pro některé posluchače byl
uplynulý školní rok jistým milníkem, protože ukončili první nebo druhý cyklus studia
ZUŠ.

Tyto absolventy i jejich spolužáky
vedli ve studiu naši učitelé:
HUDEBNÍ OBOR:

hudební obor – elektronické
klávesy

Roman Anderle

kytara

Georgi Dimitrov

výtvarný obor

Bohdana Hlaváčková

zpěv

Kateřina Havlíková

taneční obor

Eva Keřkovská

Sára Hloušková

hudební obor – klavír

zobcová flétna,
příčná flétna,
klarinet

Sára Hloušková

výtvarný obor

Zuzana Holešovská

výtvarný obor

Petr Kříž

Romana Jatičová

zobcová flétna,
příčná flétna,
trubka, lesní
roh, tenor

výtvarný obor

Eliška Konečná

hudební obor – příčná flétna

Barbora Köttová

hudební obor – příčná flétna

Jiří Leszczynski

Kristýna
Kratochvílová

hudební obor – klavír

zobcová flétna,
klarinet,
saxofon,
elektronické
klávesy, hudební
nauka

Kamila Prokešová

klavír

Miroslava Loučková

hudební obor – příčná flétna

Alžběta Oujezská

hudební obor – klavír

Jiří Skřípek

akordeon,
elektronické
klávesy

Andrea Palová

Hudební obor – elektronické
klávesy

Jiří Suchomel

housle

Klára Řezáčová

hudební obor – housle

TANEČNÍ OBOR:

Karolína Sisrová

hudební obor – příčná flétna

Aneta Sítařová

výtvarný obor

Vendula Štěpničková

hudební obor – příčná flétna

Dominika Bayerová

Emilia Bitalová
VÝTVARNÝ OBOR:

Milena Krupicová
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Pro všechny zájemce o studium připomínám také důležité informace o vyučovaných
oborech a nástrojích i instrukce pro přijímací řízení. Chceteli, aby vaše děti získaly základy
uměleckého vzdělání, můžete

nás kontaktovat na telefonním čísle 546 429 008 nebo se
přijít domluvit osobně v průběhu června, případně začátkem září, a to vždy v pondělí,
v úterý nebo ve čtvrtek od 12:30
do 16:30 hod.

Informace o doporučeném
věku pro zahájení studia v jednotlivých oborech jsou uvedeny v následující tabulce.

OBOR

ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVNÉHO STUDIA

ZAHÁJENÍ ŘÁDNÉHO STUDIA

Hudební

6 let

7 let

Taneční

5–6 let

7 let

Výtvarný

5–6 let

7 let

Tento přehled uzavírá informační servis aktuálního vydání
Zpravodaje. Děkuji žákům i učitelům za jejich práci a dosažené
výsledky v tomto školním roce
a přeji jim vydařené prázdniny.

ného
Výstava prací žáků výtvar
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Vám ostatním – čtenářům, návštěvníkům kulturních akcí a příznivcům naší školy přeji krásné
léto a těším se na viděnou na některé z podzimních akcí.
Jiří Skřípek

úřadu
oboru ve foyer Obecního

Fotogalerie na následujících
stránkách ZZ představuje úspěšné projekty a kulturní akce žáků
a učitelů ZUŠ Zastávka.

ve foyer
Výstava prací žáků výtvarného oboru

Obecního úřadu

Mrazík, Dělnický dům –
kytarová část vokálně-instru
me

ntálního souboru
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Mrazík,
Dělnický
dům –
ježibaba
v chaloupce

Nastěnka s Iván
kem
v saních tažený
ch
sobíky

Mrazík,
Dělnický
dům –
loupežnice
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m
Mrazík, Dělnický dů

– sobíci
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ZÁPIS DO MŠ
Vážení spoluobčané,
v posledním květnovém týdnu proběhlo v naší škole přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání – zápis do mateřských škol.
Jeho výsledek je nepochybně velmi netrpělivě očekáván v mnoha
mladých rodinách s malými dětmi. Dovolte mně, prosím, adresovat především jim několik důležitých informací.
V době přijímacího řízení
bylo pro školní rok 2012/2013
v mateřských školách v Zastávce
a v Babicích k dispozici 46 volných míst. Tato nabídka, byť
větší než v loňském roce, byla
však opět překročena poptávkou, a proto bohužel nebudeme
moci ani v letošním roce uspokojit všechny zájemce. Příčinou

je, že do letošního přijímacího
řízení se přihlásil velký počet zájemců o umístění dětí podstatně
mladších tří let (některé přihlášené děti byly v době zápisu čerstvě dvouleté).
V této souvislosti zdůrazňuji,
že v rámci letošního zápisu budou k předškolnímu vzdělávání
přijaty všechny tříleté děti ze Zastávky a Babic, neuspějí pouze ty
nejmladší.
Chci Vás také ubezpečit,
že přijímací řízení probíhalo
striktně a bezezbytku jen na základě kriterií stanovených pro
přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání, se kterými se mohli všichni rodiče dříve seznámit.
Výsledky přijímacího řízení rodiče obdrží, nebo jim budou

oznámeny v průběhu měsíce
června.
Je mně skutečně velmi líto, že
jsem mnohým zájemcům nemohl vyhovět, a chápu také možné
komplikace při nástupu rodičů
do zaměstnání po rodičovské
dovolené, které svým záporným
rozhodnutím, mohou řadě z Vás
způsobit. Na druhou stranu je
třeba si uvědomit, že mateřské
školy jsou zákonem zamýšleny a po materiální, výchovně
‑vzdělávací i personální stránce reálně připraveny především
pro děti tříleté a starší. Velký
počet přijatých mladších dětí
bude vždy, za stávajících podmínek, znamenat snížení úrovně
pro přípravu dětí pro základní
vzdělávání. Pevně také věřím, že
všechny neúspěšné zájemce budeme moci uspokojit v následujícím roce.
Ing. Zdeněk Strnad

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka srdečně zve na oslavu

80. výročí otevření budovy základní školy
dne 15. září 2012 v budově základní školy.
Škola bude pro veřejnost otevřena od 11. 00 hod. do 15.00 hod.
Návštěvníci budou moci v rámci prohlídky školy zhlédnout výstavu žákovských prací,
vystoupení žáků, dokumenty a fotografie vážící se k historii naší školy.
Přijďte si prohlédnout prostředí, v němž Vaše dětí tráví významnou část svého života,
případně zavzpomínat na svoje léta školou povinná,
která jste v této budově sami strávili.

Na setkání s Vámi se těší učitelé a žáci naší školy.
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Vystoupení ZUŠ v DD – Mrazík
(závěrečná děkovačka)

Turnaj přípravek v areálu TJ Čechie Zastávka

Klub seniorů u Markovy hájenky

Mladí šachisté TJ Sokol při krajském přeboru

