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Vážení čtenáři ZZ,
ano, je to tak. Opět máme před sebou čas adventu 

a  Vánoc, tedy i  čas pro poslední číslo Zpravodaje 
letošního roku.

Jaký že byl?! Jaký by snad měl být ten následující?! 
Nad těmito otázkami se můžeme zamýšlet společně 
nejen v obligátním Slově starosty, ale i v dalších textech, 
např. v rubrikách Obec informuje či Spolkové, sportovní 
a  kulturní aktivity. Svou „práci“ bilancují zastávečtí 
hasiči, škola, klub seniorů, šachisté, ve  formě tabulek 
výsledků podzimní části soutěží i  místní fotbalový 
klub. Svou vizitku vystavilo také vedení obce, včetně 
hodnocení (ne)úspěchů a (ne)povedeného, co k životu 
Zastávky a  jejích občanů po  celých dvanáct měsíců 
patřilo. Kdo očekává netrpělivě zastáveckou plesovou 
sezónu, má mít pozvání na měsíce příští. Samozřejmě 
i  pozvání k  Vánočnímu stromu, na  šálek punče 
a  ohňostroj už neodmyslitelně patří ke  čtvrtému číslu 
Zpravodaje.

Vážení čtenáři, nezbývá než otevřít Zpravodaj a vybrat 
si z jeho předvánoční „nadílky“!

Veselé Vánoce a PF 2013!
redakce ZZ
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Vážení spoluobčané,
již jen několik málo dnů zbý-

vá do  konce roku 2012. Přál 
bych nám všem, aby to byly dny 
příjemně prožité, neboť v jejich 
průběhu nás čekají jak vánoč-
ní svátky, tak i  oslavy spojené 
s koncem roku 2012 a s přícho-
dem roku 2013.

Všichni máme možnost 
ve zbývajících chvílích roku na-
pravit řadu věcí, které jsou dů-
ležité pro nás i  pro naše blíz-
ké. Myslím, že většina z nás by 
měla těchto chvil využít, aby-
chom byli více se svými blízký-
mi, mluvili jsme s  nimi, stejně 
jako se třeba na  sebe jen  po-
dívali, usmáli se na sebe a dali 
si tak najevo, že je krásné být 
spolu.

Rok 2012 nebyl pro řadu 
z nás rokem jednoduchým. Ag-
resivní a zběsilé životní tempo, 
které zažíváme, je stále více do-
provázeno i  neskrývanou aro-
gancí v  mezilidských vztazích. 
Rozšířené možnosti komuni-
kace prostřednictvím mobil-
ních telefonů, e-mailů, sociál-
ních sítí a  dalších výdobytků 
techniky podle mého názoru 
nejenže nepomáhají zlepšová-
ní mezilidských vztahů, ale ve-
dou naopak k  jejich zhoršení. 
Patřím ke  generaci, kdy tele-
fon nebyl v  každé domácnosti 

a o počítačích jsme si četli spíš 
ve  vědeckofantastické literatu-
ře. Přesto jsme se v  této době 
setkávali, psali jsme si krás-
né dopisy, hledali jsme si záli-
by, které nám umožňovaly být 
ve volném čase nejen s rodinou, 
ale i se svými přáteli a kamará-
dy a připravovat zábavu pro nás 
i naše blízké.

Někdy se mi zdá, že nyní se 
naše aktivita již dělí na to, jest-
li jsme „on“ nebo „off “. Pova-
žujeme někdy za důležitější, že 
máme signál v mobilním telefo-
nu a jeho prostřednictvím i pří-
stup na  e-mail či internet, než 
to, zda jsme připraveni komu-
nikovat se svými dětmi, se svý-
mi rodiči, vzpomenout si v  ti-
chosti na všechny, kteří již dnes 
s námi na tomto světe nejsou.

Rok 2012 však byl nesporně 
i  rokem krásným. Toto slovo 
starosty obce píšu chvíli potom, 
co jsem mohl být přítomen ví-
tání nových občánků naší obce. 
Měl jsem možnost vidět ne-
jen nejkrásnější děti na  svě-
tě, ale rovněž jejich spokojené 

a šťastné rodiče, na nichž je vi-
dět, že chtějí pro své děti jen 
to nejlepší. Tváří tvář bezbran-
nosti dětí, štěstí jejich rodičů, 
to donutí asi každého zamys-
let se, co lze udělat pro to, aby 
štěstí dětí a  jejich rodičů bylo 
co možná nejvíc. Bylo by podle 
mého názoru prospěšné, kdyby 
každý z nás mohl pro naše děti 
připravit jeden ze svých krás-
ných zážitků, které zažil. Ve své 
funkci se budu i nadále snažit, 
abych Vám mohl pomáhat při-
pravovat a  nabízet možnosti, 
jak dělat něco pro své bližní. 
Byl bych rád, kdybychom začali 
znovu žit více pospolitě.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem 

jménem svým i  jménem členů 
Zastupitelstva obce Zastávka 
popřál hodně pohody v průbě-
hu vánočních svátků, příjem-
ných dnů na  konci roku 2012 
a v roce 2013 pak hodně sil, prá-
ce a  především zdraví a  štěstí. 
Těším se s Vámi na shledanou.

Petr Pospíšil, starosta obce

SLOVO 
STAROSTY
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VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 29. 8. 2012

ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 29. 8. 2012
2. plán činnosti kontrolního výboru na  II. po-

loletí roku 2012
3. rozpočtové opatření č.  7 a  8/2012 obce 

Zastávka
4. smlouvu o  sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítě nízkého napětí pro zákazníky 
kategorie C mezi zákazníkem obcí Zastávka 
a dodavatelem E.ON Energie, a.s. – Zastávka, 
Martinská osada

5. dodatek č.  1 ke  smlouvě č.  C/D0186 mezi 
obcí Zastávka a NKS Okna s.r.o. (upřesnění 
ceny po změně rozměru)

6. darovací smlouvu mezi Jihomoravským kra-
jem a  obcí Zastávka  – darování movitého 
majetku

7. organizační řád obce Zastávka a  obecního 
úřadu Zastávka

8. schvaluje zvýšení nájemného v obecních by-
tech od 1. 1. 2013 o 5 Kč/m2 tj. u bytů stan-
dardní kvality na 45 Kč/m2 a u bytů se sníže-
nou kvalitou na 35 Kč/m2

9. podání návrhu na  zastavení exekučního ří-
zení vyklizením bytu č.  2 v  přízemí domu 
č. p. 9, na ulici Stará osada, Zastávka

10. kupní smlouvu o  prodeji pozemku p.  č. 
299/3, zastavěná plocha, o  výměře 24  m2, 
za cenu 300 Kč/m2 a náklady prodeje 

11. kupní smlouvu o  prodeji pozemku p.  č. 
103/3, zastavěná plocha, o  výměře 19  m2, 
za cenu 300 Kč/m2 a náklady prodeje

12. kupní smlouvu o  prodeji pozemku p.  č. 
103/5, zastavěná plocha, o  výměře 19  m2, 
za cenu 300 Kč/m2 a náklady prodeje

13. kupní smlouvu o  prodeji pozemku p.  č. 
103/6, zastavěná plocha, o  výměře 19  m2, 
za cenu 300 Kč/m2 a náklady prodeje

14. kupní smlouvu o prodeji pozemku p. č. 537/3, 
zahrada, o výměře 88 m2, za cenu 100 Kč/m2 
a náklady prodeje

15. nájemní smlouvu o  nájmu části pozemku 
p. č. 165 o výměře 15 m2, za cenu 5 Kč/m2

16. nájemní smlouvu o  nájmu části pozemku 
p. č. 163/1 o výměře 120 m2, za cenu 5 Kč/m2 

17. smlouvu č.  01413001737/001 o  zřízení prá-
va odpovídajícího věcnému břemenu, stavba 
„Zastávka, Havířská 206, přípojka NN“

18. smlouvu č.  4711-215/002/2012-ZN MDP 
GEO o  zřízení práva odpovídajícího věcné-
mu břemenu, stavba „SB-4711-215 Zastávka, 
Havířská, kab. smyčka NN, UNIVERS“

19. poskytnutí území k. ú. Zastávka a působnost 
MAS Brána Brněnska, o.s. na svém území

20. smlouvu o budoucí smlouvě nájemní a o prá-
vu stavby ve  prospěch budoucího nájemce 
mezi Správou železniční a  dopravní cesty, 
státní organizace a obcí Zastávka

21. smlouvu o  budoucí smlouvě o  zřízení věc-
ného břemene a o právu stavby ve prospěch 
budoucího oprávněného mezi Správou že-
lezniční a  dopravní cesty, státní organizace 
a obcí Zastávka

22. smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o prá-
vu stavby ve  prospěch budoucího kupující-
ho mezi Správou železniční a dopravní cesty, 
státní organizace a obcí Zastávka

23. souhlas obce Zastávka s převodem práv a po-
vinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní a dohody o převodu práv a zá-
vazků uzavřené mezi obcí Zastávka, – byt č. 8 
v domě č. p. 568

24. dohodu o  vytvoření společného školského 
obvodu mezi obcí Zastávka a obcí Tetčice

25. zrušení článku X. kupní smlouvy č. B-02/03 
mezi obcí Zastávka jako prodávajícím 
a  kupující na  byt č.  22/12, o  velikosti 1+1 
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s  příslušenstvím, umístěný ve  druhém nad-
zemním podlaží v  domě č.  p.  22, ve  znění: 
„Kupující se zavazuje pod sankcí neplatnos-
ti této smlouvy, že po  dobu 10  let ode dne 
podpisu smlouvy výše uvedenou nemovitost 
nezcizí“

26. bezplatný pronájem prostor v  Dělnickém 
domě pro Středisko volného času, Rosice, 
okres Brno-venkov za účelem pořádání sou-
těže v žonglování

27. darovací smlouvu mezi Obcí Zastávka 
a  Občanským sdružením Babybox, Praha  – 
peněžitý dar ve  výši 1000 Kč na  zřízení 
BABYBOXU v nemocnici Milosrdných bra-
tří v Brně.

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

a komisí starosty obce
2. stav pohledávek a závazků k 27. 6. 2012
3. informace starosty obce o  realizaci akce 

Dostavba kanalizace v obci Zastávka
4. informaci o  činnosti příspěvkových organi-

zací a organizačních složek obce
5. informaci o  kalkulaci vodného a  stočného 

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice v roce 
2011 – materiál VAS

6. záměr směny p.  č. 802/6, ostatní plocha, 
o výměře 121 m2, p. č. 802/7, ostatní plocha, 
o výměře 2 m2, a p. č. 802/8, ostatní plocha, 
o výměře 2 m2 za p. č. 802/5, ostatní plocha, 
o výměře 173 m2 (pův. PK 144/3 a PK 191/1), 
s Campell Finance, a.s.

7. záměr prodeje p. č. 1002/5, orná půda, o vý-
měře 101 m2 a p. č. 1002/6, orná půda o vý-
měře 131 m2.

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

ných službách dodávky elektřiny ze sítě níz-
kého napětí pro zákazníky kategorie C mezi 
zákazníkem obcí Zastávka a  dodavatelem 
E.ON Energie,  a.s.  – Zastávka, Martinská 
osada

2. starostovi obce podepsat Dodatek č.  1 
ke  smlouvě č.  C/D0186 mezi obcí Zastávka 
a NKS Okna s. r. o. (upřesnění ceny po změ-
ně rozměru)

3. starostovi obce podepsat Darovací smlou-
vu mezi Jihomoravským krajem a  obcí 
Zastávka – darování movitého majetku.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 26. 9. 2012
ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 26. 9. 2012
2. přidělení nájemní smlouvy na  byt č.  8, 

Zastávka, Stará osada 9, a to na dobu určitou 
do 31. 12. 2013

3. přidělení nájemní smlouvy na  byt č.  6, 
Zastávka, Stará osada 9, a to na dobu určitou 
do 31. 12. 2013

4. prominutí a  odpis pohledávky ve  výši  
27 064 Kč

5. rozpočtové opatření č. 9/2012 obce Zastávka
6. záměr prodeje osobního automobilu Škoda 

Felicia, rok výroby 2001, bez platné technické 
prohlídky a  komunálního vozidla Destacar 
NX13BD, rok výroby 1996, bez technické 
prohlídky s tím, že případní žadatelé jsou po-
vinni předložit cenovou nabídku nejpozději 
do 22. 10. 2012



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ    7

7. smlouvu o  poskytování veřejně dostupné 
služby elektronických komunikací mezi obcí 
Zastávka a  společností GTS CZECH  s.r.o. 
a její dodatek

8. uzavření Rámcové kupní smlouvy 
č.  0029/2012 mezi obcí Zastávka a  společ-
ností STOFFBAU s.r.o.

9. nákup elektrické energie a  plynu pro rok 
2013 na  Českomoravské komoditní burze 
Kladno, dále pak Smlouvu o úpravě vzájem-
ných práv a povinností v  souvislosti s  cen-
tralizovaným zadáváním veřejné zakázky 
mezi Městem Rosice jako centrálním za-
davatelem a  obcí Zastávka a  Základní ško-
lou a  Mateřskou školou T.  G.  Masaryka 
Zastávka, okres Brno -venkov jako zadava-
teli a pověřuje starostu obce podpisem této 
smlouvy

10. darovací smlouvu mezi obcí Zastávka jako 
obdarovaným a Energoregionem 2020 jako 
dárcem na finanční dar ve výši  72 000 Kč – 
účelový příspěvek na  zakoupení malé ko-
munální techniky

11. text Smlouvy o  budoucí smlouvě nájemní 
a  o  právu stavby mezi obcí Zastávka a  or-
ganizací SŽDC,  s.  o., ve  prospěch budou-
cího nájemce, jejichž předmětem je proná-
jem pozemkové parcely č.  KN 1271/2, část 
o  předpokládané výměře 32  m2, pozemko-
vé parcely č. KN 999/7, část o předpokláda-
né výměře 75 m2, pozemkové parcely č. KN 
1001/1, část o předpokládané výměře 34 m2, 
pozemkové parcely č.  KN 1002/1, část 
o předpokládané výměře 97 m2, pozemkové 
parcely č. KN 1002/4, část o předpokládané 
výměře 26 m2, na dobu nezbytnou pro reali-
zaci potřebných prací na předmětné stavbě.  
V rámci zahájení řízení o nakládání s majet-
kem obce bude záměr pronájmu uvedených 
pozemků zveřejněn na  úřední desce obce 
Zastávka

12. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a  o  právu stavby 
ve  prospěch budoucího oprávněného mezi 

obcí Zastávka a  organizací SŽDC,  s.  o., je-
jichž předmětem je uložení zařízení  – pří-
pojky 22  kV v  souvislosti s  vybudováním 
objektu SO 07-12-01 Žst.  Zastávka u  Brna 
na  pozemkové parcele č.  KN 999/7, část 
o  předpokládané výměře 38  m2, pozem-
kové parcele č.  KN 1001/1, část o  předpo-
kládané výměře 17  m2, pozemkové parcele 
č. KN 1002/1, část o předpokládané výmě-
ře 50 m2, pozemkové parcele č. KN 1002/4, 
část o předpokládané výměře 13 m2.

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

a komisí starosty obce
2. informaci o  přípravách rozpočtu na  rok 

2013
3. stav pohledávek a závazků k 26. 9. 2012
4. informace starosty a  místostarosty obce 

o realizaci akce Dostavba kanalizace v obci 
Zastávka

5. informaci o činnosti příspěvkových organi-
zací a organizačních složek obce

6. informaci o  činnosti Mikroregionu 
Kahan,  dso, Regionální úzkorozchodné že-
leznice, o. p. s., KTS Ekologie, s. r. o., Svazku 
vodovodů a kanalizací Ivančice, Svazu měst 
a  obcí České republiky a  Energoregionu 
2020

7. informaci místostarosty obce ohledně prů-
jezdu obcí Zastávka po silnici I/23, podpo-
ruje závěry tohoto jednání a pověřuje vedení 
obce dalším jednáním o této problematice

8. plán inventur obce Zastávka na rok 2012.

ZO ukládá:
1. vedení obce zajistit písemné upozornění 

na možnost právních kroků vůči  nájemní-
kům. Dále pak uložilo připravit žaloby vůči 
nájemníkům

2. starostovi obce zveřejnit záměr prodeje do-
pravních prostředků.



8    ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

POZVÁNKY

HASIČSKÝ PLES
proběhne 8. února 2013 od 20.00 hodin.

Hraje FK Music, vstupenka 20 Kč, 
místenka 80 Kč.

XII. REPREZENTAČNÍ PLES
OBCE ZASTÁVKA

se uskuteční 1. března 2013.
Hraje FK Music, vstupenka s místenkou 

stojí 250 Kč.  

ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
se koná v sobotu 2. února 2013 od 20.00 hodin.

K tanci i poslechu hraje Melody Makers.

Vstupné 20 Kč, místenka 50 Kč.



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ    9

Maminky začnou s  vánoč-
ním úklidem, vánoční výzdo-
bou a  většina z  nás zahájí ma-
raton shánění vánočních dárků, 
abychom udělali radost svým 
bližním. Mnoho z  nás si také 
vzpomene na ty, kteří již nejsou 
mezi námi. Zastaví se na hřbi-
tov a  jako projev vzpomínky 
položí kytku, věneček, zapálí 
svíčku.

To vše k Vánocům patří, a asi 
ani nikoho z nás nemine. K Vá-
nocům patří i  vánoční kapr 
a  vánoční stromeček. K  těm 
zastáveckým Vánocům, tak 
jako snad v  každé z  okolních 
obcí, patří také obecní vánoční 
strom, postavený na  prostran-
ství před Hornickým domem. 
V  letošním roce nám tento 
strom věnovalo město Zbýšov. 
Tam kde stál, ho již nechtěli. 
A protože byl pěkný, bylo škoda 
jej hned rozřezat a spálit. Přece 
jen, na konci svého života může 
ještě posloužit dobré věci. A tak 
naši zaměstnanci zajistili jeho 
uříznutí a  převezení ze Zbýšo-
va k  nám do  Zastávky, kde jej 
následně instalovali na  tradič-
ní místo.

První akcí pod vánoč-
ním stromem byla Mikuláš-
ská nadílka, kterou organizo-
val místní Dům dětí a mládeže 

Zastávka. Další akcí, již tradič-
ní, je „Zpívání pod vánočním 
stromem“, které se bude konat 
21. 12. 2012 v 18.00 hod. Tato 
akce je vždy hojně navštěvová-
na nejen občany Zastávky, ale 
celého širokého okolí. Všich-
ni si zde společně s  žáky Zá-
kladní školy a  Mateřské školy 
T.  G.  Masaryka Zastávka za-
zpívají vánoční koledy, prohodí 
pár společných vět při popíjení 

čaje a hasičského punče, zhléd-
nou vánoční ohňostroj a  při 
rozcházení si popřejí šťastné 
a veselé Vánoce.

I  když vím, že se nás u  vá-
nočního stromu většina potká 
a  osobně si ty šťastné a  veselé 
Vánoce popřejeme, dovolím si 
Vám zde jménem svým i  jmé-
nem všech zaměstnanců obce 
Zastávka popřát krásné Vánoce 
a do nového roku 2013 mnoho 
zdraví, štěstí a osobní pohody.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

VÁNOCE SE BLÍŽÍ…
Prosinec je měsícem vánočních svátků, obdobím, které máme 
jistě všichni nejraději z celého roku, ale také měsícem, který je 
v řadě domácností hektickým.
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Herní prvky byly převáž-
ně dřevěné, zbarvené pestrý-
mi barvami, a  to ať se jednalo 
o  houpačku, nebo třeba věžič-
ky, ze  kterých se dalo sklouz-
nout po skluzavce. Povrch tvo-
řil kačírek, pro dětská hřiště 
standardně volen jako jeden 
z  nejměkčích povrchů, které-
mu hranice tvořily dřevěné 
palisády.

V době, kdy se tento typ dře-
věných dětských hřišť instalo-
val, to byla snad nej varianta, 

která se mohla zvolit. Nikdo 
z  nás tehdy nemohl čekat, jak 
podstatně se změní přísnost 
norem a  předpisů pro dětská 
hřiště. Že se neskutečně zpřísní 
takzvané dopadové zóny, poža-
davky na  materiály používané 
pro výrobu herních prvků, že 
se vytvoří kritéria pro pískoviš-
tě, při jejichž dodržování reálně 
není možné mít veřejné písko-
viště a podobně.

Kontroly takovýchto dět-
ských hřišť jsou nařízené 

pravidelně jednou za  rok. Má 
to však jednu velkou nevýho-
du. Osobu, která je oprávně-
na provést kontrolu a  vystavit 
protokol o  splnění požadavků 
norem a předpisů, je skoro ne-
možné zabezpečit. V  rámci Ji-
homoravského kraje se nám po-
dařilo zajistit jen jednoho takto 
vzdělaného člověka, který byl 
oprávněn nám kontrolu pro-
vést. Bohužel vždy při jeho kon-
trole jsme však naráželi na  ně-
jaké závady. Buď to byla špatná 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OPRAVENO
V areálu TJ Čechie bylo před více jak deseti lety vybudováno první dětské hřiště, 
které se v naší obci objevilo.
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dopadová zóna, nebo špatné 
dřevo zvolené na výrobu herní-
ho prvku, ostré hrany palisád, 
malá vrstva kačírku, jelikož byl 
splaven deštěm ze stráně dolů 
a mnoho dalšího. I zub času se 
do herních prvků zakousl, a tak 
začaly trouchnivět a  začaly být 
nebezpečné. Při poslední kont-
role technika bylo doporučeno 
dětské hřiště zlikvidovat, jeli-
kož podle současných platných 
norem již toto hřiště nesplňuje 
vůbec nic.

Tato varianta se nám nelíbila. 
Vždyť do sportovního areálu se 
nechodí pouze za  sportovními 
aktivitami, jakými jsou fotbal, 
volejbal, nohejbal, tenis a  po-
dobně. Řada našich občanů sem 
chodí trávit volný čas, odpoči-
nout si od  všech starostí, pose-
dět se sousedy a  přáteli a  řada 
jich má s sebou právě malé děti, 

které si chtějí hrát. Pokud by do-
šlo k  likvidaci stávajícího dět-
ského hřiště, tak by se zabave-
ním těch malých capartů nastal 
asi problém. Na  hraní by jim 
zbyla pouze plocha před restau-
rací, která je z velké části tvořena 
betonovou zámkovou dlažbou. 
A tak to nemohlo skončit, děti si 
přece musí hrát!

Z  uvedených důvodů se ve-
dení obce rozhodlo, že investuje 
finanční prostředky do  opravy 
dětského hřiště v  tomto areálu 
se snahou předejít problémům 
zjištěných z  předchozích let. 
Na místo prohnilých dřevěných 
palisád bylo vybudováno nové 
oplocení a  staré herní prvky 
byly nahrazeny novými, a snad 
i pro děti zajímavějšími. 

Snahou bylo co nejefektivně-
ji vynaložit finanční prostředky, 
a proto veškeré terénní úpravy, 

vybudování nového oploce-
ní a  opěrné zdi prováděli za-
městnanci obce. Odborná fir-
ma pouze dodala a  instalovala 
nové herní prvky. Tímto postu-
pem se nám podařilo náklady 
snížit minimálně na  polovinu. 
I  když se nejednalo o  objem 
finančních prostředků v  řádu 
statisíců, podařilo se nám jistě 
vybudovat pěkný koutek, kde si 
děti budou moci nerušeně hrát 
a  rodiče tak budou moci pro-
žít v  našem sportovním areálu 
mnoho příjemných chvil.

Alespoň s  tímto byl záměr 
opravy dětského hřiště realizo-
ván a  všichni, kteří se na  něm 
podíleli, máme podobné přání. 
Tak ať se nám naše přání vypl-
ní a  dětem se v  těchto prosto-
rách líbí.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

Přihlášky a informace:
546 429 048 – OÚ Zastávka

724 760 532, klosova@zastavka.cz
724 044 757, jitka.chvastkova@gmail.com

POZVÁNKA NA KURZ
„ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY

A MÍRNĚ POKROČILÉ“

• Pro všechny věkové kategorie, maminky s dětmi
• Skupinová nebo soukromá výuka
• Čas dle domluvy a potřeb zájemců
• Místo – CCV v Zastávce, U Školy 440
• Po přihlášení do kurzu se uskuteční informační schůzka
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V  minulém čísle Zpravoda-
je jsem ve  svém článku psal, 
jak skončila výstavba kanaliza-
ce a co ještě máme ve spojitos-
ti s  touto akcí v  plánu. Popiso-
val jsem zde, jak bychom rádi 
dokončili opravu chodníků 
před prodejnou krmiv na  ulici 
1.  máje a  v  ulici Cukrovarská. 
Tento úkol se nám však poda-
řil pouze z poloviny. Před zmí-
něnou prodejnou se podařilo 
opravit chodník, položit krás-
nou zámkovou dlažbu, nicmé-
ně okolí nám ihned začala ničit 
zastavující auta, která likvidují 
svými koly přilehlý travnatý pás.

Bohužel dle stávajících před-
pisů platících pro pozemní ko-
munikace půl metru od okraje 
vozovky nesmí být nic insta-
lováno, a  tak zde není možné 
instalovat ani jakoukoliv zá-
branu. Nicméně se nevzdáme, 
a  v  příštím roce jistě vymyslí-
me něco, co zamezí parkování 
aut na  travnatém pásu a  tedy 
ničení prostoru, který chceme 
mít pěkný. Vím, že řada lidí na-
mítne, kde mají ta auta zastavit, 
když si chtějí nakoupit? Odpo-
věď je jednoduchá. Parkovat 
se má tam, kde je pro to pro-
stor vytvořený. Vždyť v  Brně 
a  v  mnoha jiných městech 
a  obcích není také parkování 
u každé prodejny, a pokud tam 
někdo chce nakoupit, také musí 
z parkoviště do prodejny dojít. 
Je třeba si uvědomit, že v tomto 
místě nebyla prodejna, ale ro-
dinný dům, a proto ani prostor 
nebyl koncipován tak, aby zde 
mohla zastavovat auta.

ROK 2012:
JE ČAS HODNOTIT
Na závěr něčeho by se vždy člověk měl zamyslet nad tím, co mu 
to „něco“ přineslo a co mu vzalo. Hodnotit asi není ten pravý 
pojem, který tento článek správně vystihuje. Nechci vlastně 
hodnotit naši práci, tedy práci vedení obce, zaměstnanců 
a spolupracujících subjektů. Právo hodnocení máte spíše Vy, 
občané, kteří naši práci bedlivě sledujete. Chci Vás spíše seznámit 
s tím, jak jsme v letošním roce pracovali a co se nám povedlo 
či nepovedlo.
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Druhá lokalita, kde se mělo 
navázat na  vylepšování pro-
stranství, byla ulice Cukrovar-
ská. Zde jsme chtěli konečně 
dokončit propojení chodníku 
od  parkoviště u  autobazaru až 
k  domu manželů Hanzlíko-
vých. I zde se nám to však po-
dařilo pouze částečně. Zprvu 
se na  obci objevila žádost ně-
kterých občanů z  této lokality, 
že zde chodník nechtějí, jelikož 
nebudou mít kde parkovat auta. 
Tento argument se ale podařilo 
vstřícností obou stran odbourat 
a  obec přistoupila k  tomu, že 
vybuduje celoplošnou poklád-
ku zámkové dlažby, aby bylo 
možné tuto plochu využívat 
pro parkování vozidel. A záro-
veň budou mít možnost chodci 
využívat chodník, aby nemuse-
li vstupovat do vozovky. Bohu-
žel to se nám po realizaci první 
části nesplnilo. Řidiči neparku-
jí tak, aby auta stála co nejblíže 
u  plotu a  chodci mohli chodit 
po  zbytku zámkové dlažby, ale 
naopak. Vozidla jsou odstavo-
vána co nejblíže okraji vozov-
ky, případně přes celou plochu 
zámkové dlažby. Prostě chodci 
i nadále musí chodit po  silnici 
a aplikovat slalom při průjezdu 
vozidel.

Nicméně i  zde se nevzdá-
váme. Jelikož u  jednoho z  ro-
dinných domů jsme museli 
ustoupit od  výstavby chodní-
ku z  důvodu absence oplocení 
a  terénních úprav, máme tuto 
akci v  plánu dokončit na  jaře 
příštího roku. Následně by-
chom rádi realizovali dopravní 

značení a vytýčení prostoru pro 
vozidla tak, abychom zajistili 
jak bezproblémové parkování, 
tak i prostor pro pěší. Bohužel 
někdy prostě dohody nestačí, 
a musí se stanovit pravidla.

Nerad bych ale perzekuo-
val lokalitu pouze zmíněných 
ulic. Problémů se samozřej-
mě nasbíralo daleko více. Stej-
ný problém se nám objevuje 
u mateřské školy U Školy. I zde 
jsme měli snahu rozšířit parko-
vání pro rodiče, kteří vozí své 
děti do školky. Nikdo z nás ale 

nepočítal s tím, že někteří z ro-
dičů zaparkují své „miláčky“ 
tak, že ostatní rodiče musí sko-
ro přelézat kapotu jejich auta, 
aby i oni mohli své dítě předat 
paní učitelce, popřípadě se do-
stali do  naší knihovny. I  tohle 
bude nutno vyřešit doprav-
ním značením a  stanovením 
pravidel.

A  takovýchto případů, které 
se v naší obci objevují, je mno-
hem více. Ať již jsou to velké 
kontejnery, které jsou na míst-
ních komunikacích odkládány 
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bez označení, hrozící tím, že 
do  nich někdo po  tmě nara-
zí; nové chodníky zlikvidova-
né bagry, které někomu něco 
bagrovaly na  zahrádce; vyvrá-
cené obrubníky od  náklad-
ních aut, která někomu něco 
dovezla; nově vysetá tráva po-
ničená od  uskladněného ma-
teriálu a  dřeva, které si někdo 
bez mrknutí oka jen tak uložil 
na veřejné prostranství a mno-
ho a mnoho dalšího. No a pak si 
člověk řekne: přinesla ta práce 
za celý rok něco obci?

I když se to na první pohled 
možná nezdá, tak přinesla. 
V  letošním roce se nám poda-
řilo zrekonstruovat řadu míst-
ních komunikací, opravili jsme 

přes 1500 metrů chodníků, re-
alizovali jsme II.  etapu odstra-
nění havarijního stavu škol-
ní kuchyně, vybudovali jsme 
parkoviště u  mateřské školky 
U  Školy, opravili jsme parko-
viště u  autobazaru, postavili 
jsme dvě dětská hřiště, vysadili 
jsme nové stromy na ulici Lípo-
vá, a řadu dalších věcí, které se 
možná zdají jako automatické.

Na druhou stranu si musíme 
také přiznat, že nové chodníky 
se ničí, veřejná prostranství se 
likvidují, znečišťují, využívají 
ke skládkám. A kdo za to vlast-
ně může? Obec!!! To je ta častá 
odpověď, kterou slýchám. Proč 
obec s tím něco nedělá? Já zase 
říkám, proč to dělají občané? 

Proč nechtějí, aby bylo vše ko-
lem nás pěkné, proč si ničí pro-
stranství před svým bydlištěm, 
i když je to veřejné prostranství?

Bohužel odpověď na  tuto 
otázku neznám. Já jen vím, že 
se celé vedení naší obce a naši 
zaměstnanci po celý rok snažili, 
aby se nám v naší obci žilo lépe. 
Něco se nám povedlo, něco se 
nám nepovedlo, v  mnoha pří-
padech se musíme i my polep-
šit. Je jen otázkou, zda se také 
polepší někteří z těch, kteří obci 
v  letošním roce spíše uškodili. 
Minimálně si to budu na konci 
letošního roku, roku 2012, přát.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce
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Vánoční svátky jsou za dveř-
mi. Lidé vybírají dárky pro své 
blízké a  nevěnují pozornost 
svým osobním věcem a  zapo-
mínají na  to, že vánoční čas 
nese s sebou i svá rizika.

V  dopravních prostředcích, 
obchodních domech nebo 
na přeplněných ulicích či tržiš-
tích se můžete stát lehkou obě-
tí různých kapsářů či zlodějů. 
Kapsáři využívají nepozornosti 
lidí. Ztráta peněz není jediným 
důsledkem neopatrnosti. Obča-
né mohou přijít o doklady, kre-
ditní karty či klíče od bytu, auta 
nebo o jiné cennosti.

Policie má pro Vás několik 
rad, jak se nestát obětí zlodějů 
a jiných nepoctivců.

• svá zavazadla nikdy nespou-
štějte z očí

• peněženku a  doklady noste 
odděleně, nenoste u sebe vět-
ší finanční hotovost

• tašky s  penězi a  cennostmi 
nenoste na zádech, v bočních 
kapsách oděvů a batohů

• ženy  – věnujte pozornost 
svým kabelkám, kontroluj-
te zda jsou uzavřené, nene-
chávejte peněženku a  jiné 
cennosti navrchu tašek či 
kabelek

• muži – peníze a kreditní kar-
ty ukládejte do  vnitřních 
kapes

• při nakupování neukládej-
te své kabelky, tašky, bato-
hy a  jiná příruční zavazadla 
do nákupních vozíků

• pokud si nepamatujete bez-
pečnostní kód k platební kar-
tě (PIN), noste jej odděleně 
od  karty, v  případě odcizení 
platební karty ihned zablo-
kujte účet

• dostanete-li se do  tlačenice 
věnujte zvýšenou pozornost 
svému okolí a své věci dobře 
střežte.

Také nezapomínejte, že „Auto 
není trezor“, nenechávejte na se-
dadlech ani odkládacích plo-
chách vozidla žádné cenné věci, 
zejména kabelky, kufříky a  jiná 
zavazadla, mobilní telefony, fo-
toaparáty, notebooky, videoka-
mery, doklady od vozidla či jiné 
osobní věci.

Zdánlivě bezcenná věc může 
pachatele nalákat. Zlodějům 
stačím pár vteřin, proto vůz 
vždy zamykejte, např. při pla-
cení na čerpacích stanicích. Při 
nakládání nákupu buďte obe-
zřetní, neodkládejte kabelku 
na sedadlo!

nprap. Petra Hrazdírová,
Krajské ředitelství policie JmK

Preventivně informační 
oddělení

BEZPEČNÉ VÁNOČNÍ NÁKUPY 
ANEB NEDEJTE ŠANCI ZLODĚJŮM
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Po  prázdninách začala čin-
nost klubu schůzí, na níž  jeho 
předsedkyně  paní Iva Klímová 
seznámila všechny členy s chys-
taným zájezdem do  Vizovic 

a informovala o setkání seniorů 
z Mikroregionu Kahan, které se 
už podruhé v tomto roce bude 
konat opět na Zastávce.

Pan Jan Karber informoval 
zase o  devíti  vycházkách, kte-
ré se uskutečnily v  letním ob-
dobí, a  pozval všechny na  dal-
ší připravované. Paní Miluška 
Vrbová pozvala zájemce na de-
chovky do  Zbraslavi, Terezka 
Skurovcová seznámila zúčast-
něné s možností zajet si do br-
něnského divadla na  veřejnou 
generálku představení a  Borek 
Vinohradský promluvil o DVD 
s  fotografiemi z  akcí klubu se-
niorů, která vyhotoví dvakrát 
do  roka pro členy klubu. Opět 
se gratulovalo členkám, kte-
ré měly narozeniny; tentokrát 
jim zazpívala paní Eva Kabel-
ková a  paní Rausová jim zpa-
měti přednesla osobně složené 
blahopřání.

V  září se uskutečnily tři vy-
cházky: první do  Rapotic 
a  Sudic, druhá do  Domašova, 
na Šmelcovnu a do Velké Bíteše 
a třetí okolo Zbýšova. 21. září se 
na Zastávce sešli senioři z Mik-
roregionu Kahan. Toto úspěšné 
a  zábavné odpoledne zorgani-
zovali rovněž členové našeho 
Klubu seniorů. 22.  září odjeli 
někteří naši členové do Rakous-
ka na místo nazývané Rakouský 

KLUB SENIORŮ 
ZASTÁVKA
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Sonhenge, kde se nalézá 97 me-
galitů a menhirů z doby Keltů, 
které byly objeveny ve 3. století 
n. l. římskou legií.

Naše vycházky pokračova-
ly i  v  měsíci říjnu. Tentokrát 
se mohli členové klubu projít 
čtyřikrát – okolo Obory, z Pří-
brami do  Zastávky, šlo se také 
do  Útěchova na  Babí Lom 
a  Mokrou Horu. Poslední byla 
vycházka do  Omic a  Ivančic. 
Schůze Klubu seniorů se kona-
la 8. října a hned poté 11. října 
si členové klubu zajeli na  zá-
jezd do  Vizovic. Nejprve na-
vštívili čokoládovnu Carletti, 
kde byli teoreticky seznámeni 
s  historií a  výrobou čokolády 
u nich, poté absolvovali i prak-
tickou část výroby s ochutnáv-
kou. Podobně to pokračovalo 
i  v  likérce Jelínek. Nejdříve te-
oretická část, potom praktická 
ochutnávka. Následoval oběd 
a  po  obědě prohlídka zámku 
ve Vizovicích. V jeho areálu se 
nachází prodejna čokoládovny 

Carletti, kde bylo možné si na-
koupit výrobky, nebo také si dát 
jejich výbornou čokoládu v te-
kutém stavu se šlehačkou a va-
ječným likérem. S  programem 
tohoto dne byli  účastníci  zřej-
mě spokojeni. Jen nám bylo líto 
paní Vinohradské, která s  vo-
sím píchnutím musela do  ne-
mocnice ve  Zlíně, neboť má 
alergii.

Dne 14. října se některé naše 
členky zúčastnily volby „Miss 
staré koleno“ v  domově dů-
chodců. Tato akce měla velmi 
decentní průběh. Jedním z po-
rotců byl náš pan starosta, dal-
ším zpěvák Láďa Kerndl, kte-
rý důchodkyním také zazpíval 
a vítězce předal výhru a CD se 
svým věnováním. 25.  října jeli 
členové klubu do  Brna na  ve-
řejnou generálku představení 
Mandragora a  poté navštívi-
li také nově otevřenou kostni-
ci. Poslední říjnový den se jelo 
do Zbraslavi na dechovky.

V  listopadu pokračovaly vy-
cházky, konala se schůze klu-
bu, na níž paní Zora Stejskalová 
hovořila o svých zážitcích z ces-
ty do Itálie. Některé členky klu-
bu byly opět pozvané do domo-
va důchodců, kde se tentokrát 
konala módní přehlídka.

Za Klub seniorů 
Zora Stejskalová, Iva Klímová
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I. B. TŘÍDA – SK. B (MUŽI „A“)

III. TŘÍDA MUŽI – SK. B (MUŽI „B“)

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Slatina 13 9 3 1 34:24 30

2. Žebětín 13 8 3 2 31:15 27

3. MS Brno 13 6 4 3 23:13 22

4. Cvrčovice 13 5 5 3 47:23 20

5. H. Kounice 13 5 4 4 34:23 19

6. Pohořelice 13 5 3 5 28:21 18

7. Tuřany 13 4 6 3 20:14 18

8. Šatov 13 5 2 6 28:23 17

9. Únanov 13 5 2 6 26:40 17

10. Blížkovice 13 4 3 6 20:28 15

11. Modřice 13 4 3 6 19:28 15

12. ZASTÁVKA 13 3 3 7 18:35 12

13. Rosice B 13 3 2 8 15:36 11

14. Chrlice 13 3 1 9 24:44 10

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Mělčany 12 9 1 2 33:19 28

2. Troubsko 12 7 3 2 27:19 24

3. Dolní Loučky 12 7 2 3 26:13 23

4. Oslavany 12 7 2 3 26:23 23

5. ZASTÁVKA „B“ 13 7 1 5 23:19 22

6. Drásov 11 7 0 4 18:20 21

7. Řeznovice 12 5 1 6 27:24 16

8. Deblín 12 5 1 6 22:24 16

9. Zakřany 12 4 2 6 27:27 14

10. Lažánky 12 4 1 7 16:20 13

11. Kupařovice 12 4 0 8 18:28 12

12. Popůvky 12 3 0 9 23:33 9

13. Veverské Knínice 12 2 0 10 8:25 6

TABULKY FOTBALOVÝCH 
DRUŽSTEV TJ ČECHIE 
ZASTÁVKA – PODZIM 2012
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I. TŘÍDA – SK. B (DOROST)

SWATCH LIGA ŽEN

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Tasovice 13 11 2 0 34:24 35

2. Rosice 13 11 1 1 31:15 34

3. Dobšice 13 9 1 3 23:13 28

4. H. Kounice 13 8 1 4 47:23 25

5. Únanov 13 8 0 5 34:23 24

6. Miroslav 13 7 2 4 28:21 23

7. Přímětice 13 5 1 7 20:14 16

8. Zbýšov 13 5 1 7 28:23 16

9. Pohořelice 13 5 0 8 26:40 15

10. Hustopeče 13 4 0 9 20:28 12

11. Prosiměřice 13 3 3 7 19:28 12

12. ZASTÁVKA 13 2 4 7 18:35 10

13. IE Znojmo 13 3 0 10 15:36 9

14. Oslavany 13 2 0 11 24:44 6

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. ZASTÁVKA 8 5 3 0 24:3 18

2. 1. FC Bosonožky 8 6 0 2 27:12 18

3. Nemakej.cz 8 5 1 2 17:8 16

4. Sport centrum Srbská 8 4 2 2 17:6 14

5. Baronky 8 4 1 3 19:14 13

6. Proklatě dobrý kuřata 8 4 1 3 15:14 13

7. BESTie 8 1 2 5 11:17 5

8. KMK Dynamo Brno 8 1 0 7 13:30 3

9. ST Baby Tenessee 8 0 2 6 4:43 2
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I. TŘÍDA – SK. B (ST. ŽÁCI)

I. TŘÍDA – SK. B (ML. ŽÁCI)

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Vojkovice 11 11 0 0 51:4 33

2. Ivančice 11 8 0 3 37:22 24

3. Mikulov 11 7 1 3 22:19 22

4. Hustopeče 11 6 2 3 34:23 20

5. Rosice 11 6 1 4 21:23 19

6. Přímětice 11 5 0 6 15:26 15

7. Zbýšov 11 4 1 6 27:31 13

8. Rajhrad 11 4 0 7 28:32 12

9. MS Brno 11 3 2 6 16:24 11

10. ZASTÁVKA 11 3 0 8 24:22 9

11. Pohořelice 11 2 2 7 13:55 8

12. V. Němčice 11 2 1 8 17:44 7

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Ivančice 11 10 0 1 57:18 30

2. Mikulov 11 9 1 1 126:15 28

3. MS Brno 11 9 1 1 70:8 28

4. Zbýšov 11 8 0 3 68:20 24

5. Vel. Němčice 11 7 1 3 53:28 22

6. Rosice 11 5 1 5 44:44 16

7. Hustopeče 11 5 0 6 37:47 15

8. Rajhrad 11 5 0 6 44:55 15

9. Vojkovice 11 5 0 9 16:46 6

10. ZASTÁVKA 11 2 0 9 8:75 6

11. Přímětice 11 1 0 10 9:86 3

12. Pohořelice 11 1 0 10 11:101 3
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OP STARŠÍ PŘÍPRAVKA

OP MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – SK. C

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Tišnov A 10 9 0 1 107:38 27

2. Ivančice A 10 8 1 1 120:28 25

3. Střelice 10 5 1 4 75:58 16

4. Ivančice B 10 5 1 4 59:56 16

5. Rajhrad 10 4 0 6 76:57 12

6. Kuřim 9 3 1 5 41:62 10

7. Rosice 10 2 1 7 34:103 7

8. ZASTÁVKA 9 0 1 8 20:130 1

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Tišnov 10 10 0 0 170:25 30

2. Čebín 10 7 1 2 113:45 22

3. Kuřim 10 7 0 3 115:60 21

4. ZASTÁVKA 10 5 1 4 70:59 16

5. Vev. Bítýška 10 5 0 5 54:55 15

6. Lažánky 10 2 0 8 27:121 6

7. Mor. Knínice 10 2 0 8 29:139 6

8. Drásov 10 1 0 9 28:102 3
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Dnes již i  ten název je prav-
dou, po svých sedmi ročnících 
se tato akce doopravdy sta-
la tradicí, alespoň pro větši-
nu z  nás, kteří se jí pravidelně 
účastníme. Tak jako každý rok 
byla celá soutěž řízena nejvyš-
ším rozhodčím, a  to panem 
Ing.  Vladimírem Křivánkem, 
který řídil nejen soutěžící, ale 
také tým rozhodčích, tvoře-
ný ze zástupců přihlášených 
organizací.

Nejedná se ale o soutěž, kde 
se na závěr rozdělují hodnotné 

ceny, poháry a  finanční dary. 
Jedná se spíše o akci, která je 
pořádána za  účelem setkání 
občanů naší obce, kteří pů-
sobí v  dobrovolných spole-
čenských, sportovních a  kul-
turních organizacích. Vždy 
se zde sejdou jak zástupci 
těchto organizací, tak i  jejich 
příznivci, rodinní příslušní-
ci a ostatní občané naší obce, 
aby společně prožili takové 
mini sportovně zábavné od-
poledne. A  zatím se nám to 
všem daří.

V  letošním roce zde byli za-
stoupeni fotbalisté, sokoli, ha-
siči, šipkaři a  členové HRC. 
Celkem se soutěžilo v šesti dis-
ciplínách, jakými byly napří-
klad přetahování lanem, ha-
sičská štafeta, hod ragbyovým 
míčem, a  podobně. V  každé 
z disciplín si soutěžící vyzkou-
šeli jak svoji fyzickou zdat-
nost, tak i  zručnost a  nápadi-
tost. Na závěr, po sečtení bodů, 
hlavní rozhodčí vyhlásil vý-
sledky a  společně se starostou 
obce RNDr. Petrem Pospíšilem 

TRADIČNÍ ZASTÁVECKÝ VÍCEBOJ 
V NETRADIČNÍCH DISCIPLÍNÁCH 2012

Krásné podzimní počasí opět vylákalo zástupce místních organizací do areálu 
sportovního stadionu TJ Čechie, aby zde 30. září 2012 změřili své síly, dovednost, 
a především soutěživost. Při čem? No přece při každoročním klání společenských 
organizací, které jsme pojmenovali „Tradiční zastávecký víceboj v netradičních 
disciplínách“.
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Soutěžilo se v  disciplínách, 
jakými jsou střelba ze vzdu-
chovky, zdravověda, lezení 
na  laně, bludiště, topografie, 
poznávání hasičského nářa-
dí, střelba na  branku, uzlování 

pogratulovali všem účastníkům 
k jejich úspěchům. A jak to le-
tos dopadlo?

1. místo: Hasiči
2. místo: Sokol
3. místo: Fotbalisté
4. místo: HRC
5. místo: Šipkaři

Není však důležité, kdo se 
jak umístil. Důležité je, že jsme 
se všichni sešli a  strávili spo-
lu krásné podzimní odpoled-
ne, při kterém jsme se výborně 
pobavili, zasoutěžili si a hlavně 
společně prohloubili dobré me-
zilidské vztahy, kterých v dneš-
ní společnosti tak rapidně ubý-
vá. Proto si dovolím poděkovat 

nejen soutěžícím za  investici 
svého času do tohoto společné-
ho setkání, ale také celému or-
ganizačnímu týmu a  divákům, 
kteří přišli tuto akci podpořit. 

Třeba se nás příští rok sejde 
na hřišti více, vždyť na Zastávce 
není jen pět organizací.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce Zastávka

V sobotu 17. listopadu 
2012 se do sportovního 
areálu TJ Čechie již 
od brzkého rána začali 
sjíždět mladí hasiči 
s vedoucími z celé 
Moravy, aby si spolu 
zasoutěžili při branném 
závodě Moravské hasičské 
jednoty. Celkem se zde 
sešlo přes dvě stě dětí, 
které přišlo povzbudit asi 
sto dospělých.

BRANNÝ ZÁVOD 
MLADÝCH HASIČŮ
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a mnoho dalšího, co do přípra-
vy mladých hasičů patří.

Trasa závodu byla vedena 
z  hřiště do  Mariánského údo-
lí a  kolem Suchánkových zpět 
na  hřiště. Celkem její délka 
měřila čtyři kilometry. I  přes-
to, že již bylo sychravé poča-
sí, dětem se soutěž líbila, tak 
jako se jim strašně moc líbi-
lo v  našem sportovním areálu. 
Za  to vše patří poděkování jak 

organizátorům této soutěže, ji-
miž byli především zastáveč-
tí hasiči, tak i  panu Štuklovi 
a  celému personálu restaura-
ce „Na hřišti“, kteří se po celou 
dobu starali o dostatek horkého 
čaje pro zahřátí a chutného gu-
láše, porci kterého obdržel kaž-
dý účastník tohoto závodu.

Pro děti bylo na  konci zá-
vodu připraveno samozřejmě 
také vyhodnocení, které se však 

trošku lišilo od  ostatních sou-
těží. Při tomto vyhodnocení se 
totiž umístění liší pouze v pořa-
dí, ne ale v ohodnocení. Všich-
ni účastnící obdrželi stejný di-
plom, pohár a balíček sladkostí. 
A to nakonec taky všem dětem 
udělalo velkou radost. I  když 
se jim třeba jejich výkon nepo-
dařil, tak jak by si představo-
valy, stejně ze soutěže neodje-
ly s prázdnou. Doufejme, že se 
všem na Zastávce líbilo a příští 
rok přijedou zase v tak hojném 
počtu.

Na závěr bych chtěl poděko-
vat všem, kteří nám se soutěží 
pomohli a  podpořili ji. Mimo 
již zmíněných v  tomto člán-
ku patří poděkování také zá-
stupcům fotbalového klubu 
za umožnění využití sportovní-
ho areálu, kabin a vybavení.

Zdeněk Milan, 
starosta hasičského sboru
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MČR rapid 2012 
Klatovy

V  kategorii D10 startovala 
ve  25členném startovním poli 
jako pátá nasazená Julča Rich-
terová. Pořadatelé měli před 
prvním kolem trošku problé-
my se soupiskou, protože Jul-
ču jsem ještě v pátek večer po-
tvrzoval, leč během sobotního 
dopoledne ji na  základě jaké-
si falešné zprávy od  kohosi ze 
soupisky vyškrtli. Nicméně 
v čase za 5 minut 10 jsem rekla-
moval chybějící jmého na sou-
pisce. Do minuty byla soupiska 
opravená, ale – ó, hrůzo – mís-
to Julči napsali do soupisky její 
maminku. Vzhledem k  tomu, 
že se soupiska tiskne včetně 
data narození, je divné, že se ni-
kdo nepozastavil nad zcela od-
lišným rokem narození (když 
už ne nad jménem) – asi to bylo 
tím předstartovním stresem. 
Než skončily úvodní proslovy, 
bylo vše uvedeno do naprosté-
ho pořádku. První den uhrála 
Julie 4 body ze 6 možných. Vý-
sledek mohl být i o něco lepší, 
ale nevyšlo to. Druhý den mís-
to 1,5 ze 3 mohlo být 2 ze 3, ale 
nešťastná remíza v předposled-
ním kole a  infarktová výhra 
v  posledním kole tak nakonec 
znamenaly 5,5 bodu a  celkové 
5.  místo. Pátá nasazená a  páté 

místo rovná se potvrzení papí-
rových předpokladů.

V  kategorii H12 byl mezi 
42  chlapci i  zástupce Zastáv-
ky, David Dumek, nasazený 
jako 40. Turnaj zahájil skvělou 
remízou s  o  hodně silnějším 
soupeřem, následovaly ovšem 
čtyři prohry. Asi nejvíc mrzelo 
3. kolo, kdy měl David nad Voj-
tou Juráskem (Loko Brno) už 
převahu celé věže, ale nedokázal 
ji zužitkovat. Zato v 6. kole bylo 
vymalováno po  pár minutách, 
jelikož domácí klatovský mlá-
dežník projevil (pro něj) tres-
tuhodnou neznalost v zahájení. 
Po 6. kole byli jihomoravské na-
děje ve  druhé polovině tabul-
ky. Dan Daněk byl na 25. místě, 
Michal Žitný 30., V. Jurásek 31. 
a David Dumek 38.

V  neděli bodovali hlavně 
D.  Daněk a  V.  Jurásek, zatím-
co M.  Žitný a  D.  Dumek jen 
paběrkovali. Ještě ke všemu je-
diný nedělní bod získal M. Žit-
ný za  výhru nad D.  Dumkem. 
Celkem 3 body a 40. místo opět 
znamenalo potvrzení papíro-
vých předpokladů. V  dopro-
vodném OPENu hrála mezi 24 
startujícími jednak 13.  nasaze-
ná Daniela Dumková, jednak 
4. nasazený (trenér) Pavel Kru-
pica z Kuřimi. Zatímco Danie-
la obsadila se 4 body 17. místo, 
Pavel si přivezl za 6 bodů bron-
zovou medaili.

MMaS 2012 
Kouty nad Desnou

Jako obvykle v  období pod-
zimních školních prázdnin 
proběhlo Mistrovství Moravy 
a Slezska, letos opět v Koutech 
nad Desnou. Hrály se vážné 
partie, se zápisem, každý hráč 
měl 90  minut na  partii plus 
30 sekund navíc za každý pro-
vedený tah, což mimochodem 
znamená, že se předpokládá, 
že partie skončí do  čtyř  hodin 
čistého času. Ovšem najdou 
se i  tací, kteří končí partie již 
po několika málo minutách. 

Dumkovi vyrazili již v  úte-
rý v podvečer v předtuše kom-
plikací na  trase mezi Zastáv-
kou a Kouty nad Desnou. Však 
také na  výjezdu z  Rosic smě-
rem na  Brno začali v  pondě-
lí frézovat vozovku a  nepřej-
te si vidět (a  hlavně prostát) 
ty kolony na  semaforech. Pro-
to jsme se rozhodli objet tento 
úsek přes Říčany a  na  dálnici 
najet v Ostrovačicích. Ze Zele-
né vlny jsme zachytili zprávu, 

ŠACHISTÉ INFORMUJÍ
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že v  Brně dálnice D1 směrem 
na Olomouc stojí kvůli problé-
mům na sjezdu na D2. Tak jsme 
na  konci kolony sjeli na  cen-
trum a  po  Olomoucké a  dále 
po  staré silnici plynule pokra-
čovali na Vyškov.

U Rohlenky jsme kontrolním 
pohledem na dálnici zjistili, že 
se normálně jede, a proto jsme 
opustili starou silnici a  najeli 
na D1. Radost nám moc dlou-
ho nevydržela, před omezením 
u sjezdu na Slavkov to vypada-
lo opět na  kolonu, ale naštěstí 
jeli všichni disciplinovaně pře-
depsaných 60–80  km/h, a  tak 
jsme plynule tímto omezením 
projeli. Dálnice se opravuje 
na  více místech, ale i  tamtudy 
jsme projeli (opět 60–80 km/h) 
bez čekání.

Od  Vyškova do  Olomou-
ce jsou nasázené „stovky“ 
kvůli stavu povrchu, takže 
všichni byli nuceni jet v  po-
klidu. Od  Olomouce na  Mo-
helnici značně klesla husto-
ta provozu, a  i  když se dalo 
jet rychleji, už byla tma, tedy 

opět 100–110  km/h, zkrátka 
na pohodu.

Objížďka a  semafory u  Zá-
břehu mě překvapily, ale pro-
jeli jsme takzvaně s davem a ze 
Šumperka to prostě nejde rych-
leji než 50 km/h až do Velkých 
Losin, ze kterých je to do Koutů 
co by kamenem dohodil a zby-
tek došel pěšky. Po  necelých 
dvou a třičtvrtě hodinách jsme 
tedy byli na místě.

Prezence, večeře, postel. 
Ve  středu před půl jedenáctou 
dopoledne bylo celkem hod-
ně lidí nervózních, protože se 
nedočkali těch, které po desáté 
očekávali. Chyběla například 
část výpravy Lokomotivy, Ku-
řim, Richterovi, … Kolem půl 
jedenácté dorazili Richterovi  – 
komplikace u Slavkova a Zábře-
hu byly horší než v úterý večer. 
S  tímtéž se potýkala zmíněná 
část výpravy Lokomotivy. Ku-
řimáci dorazili těsně před jede-
náctou, protože měli problém 
s místním vlakovým přípojem, 
který nečekal na zpožděný vlak, 
jímž přicestovali do Šumperka. 

Ovšem nepřijeli poslední, před 
půl dvanáctou dorazila ještě 
jedna výprava.

Ale nakonec se všichni usa-
dili k prvnímu kolu, které zača-
lo podle propozic v 11:00, tudíž 
ti, co přišli pozdě, měli o něco 
méně času na  přemýšlení. Jul-
ča Richterová s  5,5  body ob-
sadila celkové 12.  místo, podle 
startovní listiny pokles o  osm 
příček. V  samostatné katego-
rii dívek získala stříbrnou me-
daili. David se 4,5 body skončil 
37., což je podle startovní listi-
ny posun o  sedm příček výše. 
Ve 12členném balíku 4,5bodo-
vých skončilo díky lepším po-
mocným kritériím před Da-
videm několik nám známých 
jmen  – 27.  Vojta Straka (Vra-
novice), 32.  Filip Svoboda 
a 33. Martin Liška (oba Kuřim), 
35. Tereza Kocí (Loko Brno). 

Daniela se sice se 3,5  body 
nedostala mezi talenty JmŠS 
(na  to bylo potřeba 4,5  bodu), 
ale zase na druhou stranu hra-
je mnohem lépe než loni. Ov-
šem soupeři také nespí na vav-
řínech, takže 38. místo a posun 
o  dvě příčky níže proti star-
tovní listině znamená více-
méně potvrzení papírových 
předpokladů.

KP DMD 1

Vzhledem k  tomu, že pů-
vodní propozice nepočítaly 
s  více než deseti přihlášenými 
družstvy, řešili vedoucí dva-
nácti přihlášených družstev bě-
hem prvního kola hrací systém 
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soutěže. Návrh na  dvě či tři 
skupiny a následné finále s pěti 
hlasy neprošel, protože sedm 
z  dvanácti vedoucích hlasova-
lo pro systém každý s každým, 
tj. jedenáct kol. Na prvním sra-
zu se odejhrála tři kola, na kaž-
dém dalším to budou kola čty-
ři. Pravda, pro některé hráče to 
může teoreticky znamenat až 
osm hodin zápřahu, ale na dru-
hou stranu: víme, jak to chodí, 
většinou se partie stihne do ho-
diny až hodiny a půl, čili dvou-
hodinové partie jsou (a budou) 
spíše výjimky z prvních 2–3 ša-
chovnic, u  kterých sedávají již 
ostřílení hráči.

Dalo by se říci, že nikdy ne-
máme štěstí v  prvním kole, ať 
už nám los určí kohokoli – le-
tos jsme „vyfasovali“ Veselí nad 
Moravou. Než jsem se po spuš-
tění hodin stačil vrátit z bufetu 
s  kávou, byli jsme na  dvou ša-
chovnicích na  prohru, to když 
se Kuba Strnad (naše hostují-
cí posila z  Kyjova) na  3.  des-
ce nechal zaskočit v  zahájení 
soupeřovou dámou v  centru 
a  na  páté desce věnoval Vojta 
Šindelka asi v  6.  tahu soupeři 
celou dámu. Nicméně s Kubou 
se soupeř ještě asi půl hodiny 
musel hodně namáhat, aby par-
tii nakonec vyhrál (0:1).

Zatím se na  4.  desce Ríšovi 
povedlo výměnou silného jezd-
ce za  slabého střelce soupeřce 
dopřát výhody, a když přehlédl 
odtažný šach se ztrátou dámy, 
bylo po  partii (0:2). Na  první 
a druhé desce to zatím vypada-
lo remízově. To na páté se děly 

divy. Vojtův soupeř jakoby ne-
chtěl využít svoji dámu, a tak se 
hra stala celkem vyrovnanou. 
Ve 26. tahu dokonce mohl Voj-
ta dámu soupeři sebrat a přejít 
do  koncovky dvou věží pro-
ti dvěma věžím (případně věž 
proti věži) s tím, že on sám měl 
čtyři pěšce, zatímco soupeř 
pět, ale náhodně rozhozených 
a  z  toho byl jeden dvojpěšec, 
minimálně remíza. Bohužel 
Vojta neviděl oběť střelce se ša-
chem vedoucí ke  zisku dámy 
a partii prohrál (0:3).

To už se na první desce hrá-
la koncovka, ve které Julča do-
volila soupeři dojít pěšcem až 
na  8.  řadu a  postavit si dámu 
(0:4). A  zbývala druhá deska, 
kde měl David nejen pěšce víc, 
ale hlavně moře času, zatímco 
soupeři čas vypršel (1:4). 

Do druhého kola jsme nastu-
povali proti Vranovicím v  zá-
kladní sestavě: Julča, David, 
Kuba, Ríša, Hanička. Nejprve 
zavěsil Kuba, když se v koncov-
ce dáma a věž proti dvěma vě-
žím nenechal soupeřem zmást 
a  zaskočit nabídkou remízy 
a pozornou hrou dosáhl vítěz-
ného konce (1:0). Chvíli poté 
David Němec (kuřimský hos-
tující v  dresu Vranovic) vzdal 
Davidovi, když v dámovce měl 
dva pěšce méně a  katastrofál-
ní pozici (2:0). Následovala 
ovšem prohra Haničky, která 
si nejprve nechala vzít po  vi-
dličce jezdcem dámu, poté jí 
soupeř dámu velkoryse vrá-
til, ale ve  hře plné nepřesnos-
tí na  obou stranách nakonec 

udělala o  něco více chyb než 
soupeř a prohrála (2:1).

Zatím Ríša stál s  Adélou 
Rapcovou na  remízu, ale ta ji 
ovšem zatvrzele odmítala, pro-
tože by to znamenalo, že my 
bychom měli 2,5  bodu a  už 
bychom nemohli prohrát. Jul-
ča zatím na  první šachovnici 
držela takřka remízovou po-
zici s  Vojtou Strakou. Ríša se 
pak nechal dohnat k  výměně 
dam a  šel do  koncovky s  pěš-
cem méně. A  když si špatně 
spočítal, že nemůže vzít pěšce, 
kterého chrání jiný pěšec, bylo 
po  partii. Sice se ještě snažil 
hrát na pat, ale na to je Adéla již 
dosti zkušenou hráčkou (2:2). 
A všechno záviselo na tom, jak 
dopadne partie na první desce.

Julča šla do  koncovky špat-
ného střelce (pobíhal na  kra-
jích šachovnice, navíc měl Vojta 
pěšáčky rozestavené na  polích 
opačné barvy) proti dobrému 
jezdci (který ovládal centrum), 
což Vojta umí. Nakonec měl tři 
volné pěšce, a to se opravdu se 
samotným králem zvládnout 
nedá (2:3).

Ve třetím kole jsme hráli pro-
ti kuřimskému béčku. Jelikož 
áčko hraje první ligu (hostu-
je za  ně Daniela), tak se jedná 
o  silnější z  obou zúčastněných 
kuřimských družstev. Papíro-
vě jsme stáli na  další prohru, 
ale po půl hodině hry to již tak 
nevypadalo. Na poslední desce 
přešel Honza Šindelka do  vy-
hrané koncovky, jenže po chvil-
ce nepozornosti věnoval soupe-
ři celou věž (0:1). Jeho mladší 
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bratr Vojta na  4.  desce přišel 
o  figuru, a  když jej kuřimský 
talent Matěj Tajovský násled-
ně donutil k  výměně zbývají-
cích figur, přešli do  koncov-
ky, ve  které Tajovský obětoval 
i  svého střelce víc, aby si došel 
volným pěšcem do dámy (0:2).

To Kuba Strnad na třetí des-
ce s  přehledem vyhrál (1:2). 
A když Julča šla do vítězné kon-
covky s  figurou víc (2:2), ob-
rátili se zraky všech ke  druhé 
desce, kde vedli tuhý boj Da-
vid Dumek a  Jakub Křivánek. 
David se s  pěšcem méně pus-
til do  odvážných výměn těž-
kých figur, následně i  lehkých 
figur, a  tak měl nakonec dvo-
jici střelců proti dvojici jezd-
ců. A  zřejmě opět zaúřadoval 
stres z  nedostatku času. Jakub 
s 5 minutami do konce nabízel 
remízu, kterou David s  20  mi-
nutami k dobru odmítl a v zá-
pětí napadl střelcem jednoho 
z  jezdců. Jakub provedl snad 
nejhorší z  možných tahů, kte-
rým o  jezdce přišel. A pak mu 
vypršel čas – zvítězili jsme 3:2. 
David uhrál 3 body ze 3 mož-
ných, Kuba 2, Julča 1, Ríša 0/2, 
Vojta 0/2, Hanička 0/1, Honza 
0/1. Příští sraz bude až v lednu 
2013, do té doby máme na čem 
pracovat.

Přebor škol 
Brno-venkov 2012

V  kategorii SŠ se sešla pou-
ze dvě družstva (tuším už třetí 
rok po sobě) – G TGM Zastáv-
ka a  G  Židlochovice. A  (třetí 

rok po  sobě) zvítězili domá-
cí. Letos 24,5:7,5. Na sestavách 
zastáveckého gymnázia se po-
depsala marodka Pavla Justa, 
a protože vsadili na  jistotu po-
stupu do  krajského kola, hrálo 
družstvo ve složení Rudolf Ze-
zula, Nataša Richterová, Da-
niela Dumková a  Jan Vaverka. 
Zatímco židlochovickým za-
jišťoval body skoro výhradně 
Jirka Musil, zastávečtí bodova-
li všichni. V posledních kolech 
došlo i  na  „velmistrovské“ re-
mízy. Do krajského kola postu-
puje vítězné domácí družstvo. 
V  kategorii ZŠ2 (6.–9.  třída 
a  odpovídající třídy víceletých 
gymnázií) trval boj o  medaile 
mezi sedmi družstvy až do po-
sledního kola.

1. místo G  Židlochovice, 
2.  ZŠ  Kuřim Jungmannova, 
3.  ZŠ  Kuřim Tyršova. Tříčlen-
né (!) družstvo G TGM Zastáv-
ka ve  složení Roman Krupica, 
David Dumek, Jan Hradecký 
obsadilo 4.  místo, družstvo ZŠ 
a MŠ TGM Zastávka ve složení 
Radek Musil, Ondřej Odehnal, 
Petr Pečenka, Pavel Hradílek 

obsadilo 6.  místo. Do krajské-
ho kola postupují první dvě 
družstva.

Družstvo GTGM mělo tur-
naj ztíženo prázdnou čtvrtou 
deskou, tj. ke  každému zápasu 
nastupovalo se skóre 0:1, Bo-
hužel, tuto ztrátu se jim ne-
podařilo plně kompenzovat 
a v konečném účtování na me-
daili chyběly pouhé tři body. 
V  kategorii ZŠ1 (1.–5.  třída) 
si nejlépe mezi devíti účastní-
ky vedla družstva kuřimských 
škol: 1. ZŠ Kuřim Tyršova „A“, 
2.  ZŠ  Kuřim Jungmannova, 
3.  ZŠ  Hrušovany  „A“, 4.  ZŠ 
a  MŠ TGM Zastávka. Čtvrté 
místo bylo oplakáno, protože 
k  medaili chybělo dětem pou-
hého 0,5 bodu.

Historie se (podobně jako 
v  kategorii SŠ) opakuje již po-
třetí, protože v posledních třech 
letech obsadilo družstvo vždy 
čtvrté místo. Do krajského kola 
postupují první dvě družstva. 
Zpravodajství z  tohoto turnaje 
se objevilo také v listopadovém 
TV  magazínu Mikroregionu 
Kahan.
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24. 11. 2012 
KP1 Brankovice

Letos se podle pořadatelů 
sešlo 157 dětí ve  třech turna-
jích: výsledky mladších, star-
ších a dívek. Za naše barvy jeli 
bojovat sourozenci Dumko-
vi a  Richterovi a  Ríša Brázda. 
Daniela si vlastně (vzhledem 
k  věku) jela „jen“ zahrát, pro-
tože výsledky seriálu se zapo-
čítávají pouze do  14  let. Tudíž 
si „střihla áčko“, tedy turnaj 
starších, ve  kterém startovalo 
celkem 51  hráčů, včetně Davi-
da. A jelikož si přijela zahrát ze 
sousedního Starého Města vý-
prava ze Zlínského kraje, bylo 
jasné, že o  nejvyšší příčky bu-
dou Jihomoravané bojovat prá-
vě se Zlíňany.

Hosté ze Starého Města se 
projevili jako silnější soupe-
ři a  obsadili první tři místa 
(Stuchlý 6  b, Tománek 5,5  b, 
Mrkus 5,5 b). Teprve na 4. mís-
tě skončil první zástupce 
JmK Radek Zeman z  Durasu 
(5,5  b). Pátá skončila Martina 
Fusková (5,5  b), která v  sou-
časné době hraje za  Beskyd-
skou šachovou školu. Daniela 

obsadila s 5 body 8. místo, Da-
vid se 4 body 14. místo.

Mezi 88 mladšími žáky hrá-
li Ríša Brázda a Rudík Richter. 
Ríša se 4 body obsadil 35. mís-
to, Rudík se 2 body 79. V tur-
naji dívek hrála od  počátku 
o  medaili Julie Richterová. 
Ve třetím kole to dlouho vypa-
dalo na remízu, ale těsně před 
koncem udělala nevyzpytatel-
ná Erika Náplavová z  Osvěti-
man hrubku, která ji stála mi-
nimálně půl bodu, ve  finále 
však celý.

Ve  4.  kole se Julča rozešla 
smírně s pozdější vítězkou tur-
naje Petrou Masákovou, bohu-
žel hned v kole pátém podlehla 
Elišce Vavřínkové, což ji v  ko-
nečném účtování stálo stříbr-
nou medaili.

30. 11. 2012 
Pribináček 2012

Poslední listopadový pátek se 
v  rámci MČR juniorek a polo-
finále juniorů hrál turnaj v  ra-
pidšachu pro mládež do 16 let. 
A  jelikož hlavním sponzorem 
je Pribina TPK  Přibyslav, zná-
mý to výrobce „Pramene zdraví 

z  Posázaví“, nese turnaj jméno 
podle jeho snad nejznámější-
ho mléčného výrobku pro děti 
„Pribináček“.

Mezi 110 příznivci králov-
ské hry byli i sourozenci Rich-
terovi a Dumkovi. Rudík uhrál 
3  body, z  toho dvakrát nadě-
lil šustrák; celkově 97. místo, 
v kategorii desetiletých obsadil 
31.  příčku mezi 42  účastníky. 
Ale protože byl nejmladší chla-
pec, dostal extra cenu. Julča zís-
kala 5,5 bodu, ovšem dvě partie 
prohrála na  čas, kdy i  soupe-
řům zbývalo pár vteřin.

Celkové 28. místo, v katego-
rii desetiletých 4. (ze 42); ov-
šem v  kategorii desetiletých 
dívek to byla zlatá medaile! Da-
vid získal 6  bodů, celkově 20., 
v  kategorii dvanáctiletých by 
bral nepopulární bramborovou 
medaili za  4.  místo z  31 dětí. 
Daniela uhrála také 6  bodů, 
celkově 18., v kategorii šestnác-
tiletých 9. z 18, v kategorii dívek 
do 16 let to bylo stříbro, když jí 
zlato o  0,5  bodu vyfoukla Ka-
mila Stránská, účastnice finále 
juniorek.

Informace podal 
Aleš Dumek
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Do  školního roku vstoupi-
la naše škola důstojnou oslavou 
významného jubilea  – 80.  vý-
ročí otevření budovy základní 
školy, o jejímž průběhu jste byli 
informováni v předešlém vydá-
ní Zpravodaje. Poté jsme se plně 
soustředili na náš hlavní úkol – 
výchovu a vzdělávání žáků. Ten-
to proces jsme se snažili zpestřit 
a doplnit řadou dalších akcí ur-
čených nejen našim žákům, ale 
i jejich rodičům.

Již na počátku školního roku 
zahájili v  plaveckém bazénu 
v  Nové Vsi plavecký výcvik 
žáci druhých a  třetích ročníků. 
V  prvním říjnovém týdnu ab-
solvovali žáci 6.  ročníků adap-
tační kurz ve  Sloupu. Výběry 

našich žáků v průběhu listopadu 
reprezentovaly naši školu v okr-
skovém kole Orion Florbalcupu 
a  také v  okresním kole Přebo-
ru škol v  šachu. Obě zmiňova-
né soutěže se uskutečnily v Za-
stávce. Za jejich organizaci patří 
poděkování pánům Křížovi, Ře-
hořkovi, Dumkovi a Lackovi.

Nejvýznamnější listopado-
vou akcí naší školy byla Malá 
burza škol, kterou každoročně 
připravujeme s  cílem usnad-
nit žákům končícím povin-
nou školní docházku a  jejich 
rodičům výběr vhodné střed-
ní školy. Letos se na  této akci 
prezentovalo 14  středních škol 
z  celého Jihomoravského kra-
je a  Velké Bíteše. Žákům a  je-
jich rodičům byly zodpověze-
ny připravené dotazy a byly jim 
naznačeny další možné smě-
ry, kudy vést úvahy při výběru 
střední školy. Další informace 
k průběhu výběru střední ško-
ly podávali výchovná poradky-
ně a třídní učitelé během svých 
hovorových hodin. 

Také výchovu a  vzdělávání 
v mateřských školách, které jsou 
součástí naší organizace, jsme se 
pokusili obohatit o další aktivi-
ty podporující tělesný i duševní 
rozvoj dětí. V  průběhu měsíce 
září a října proto postupně zahá-
jily v  rámci předškolního vzdě-
lávání svoji činnost kroužky za-
měřené na  rozvoj pohybových, 
výtvarných a jazykových doved-
ností žáků. Výše uvedený výčet 
akcí není zdaleka úplný. Poku-
sil jsem se vás seznámit alespoň 
s  těmi významnějšími. Dále se 
uskutečnila také řada exkurzí, 
tematických vycházek, návštěv 
např. divadel, knihovny, obec-
ního úřadu a  i další akce, které 
souvisejí se vzdělávacím obsa-
hem jednotlivých předmětů.

Protože nadešel adventní čas, 
dovolte mně popřát nám všem, 
aby pro nás nepředstavoval jen 
zakoupení adventního věnce, ale 
také čas pro vnitřní zklidnění, 
vzájemnou toleranci a pohodu.

Ing. Zdeněk Strnad, 
ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Vážení spoluobčané, 
žáci a učitelé naší školy mají 
za sebou první čtvrtinu 
aktuálního školního roku, 
a proto mně dovolte podělit 
se s Vámi o dílčí bilancování 
činností a aktivit, které se 
v naší škole uskutečnily během 
jeho prvních tří měsíců.



Branný závod mladých hasičů

Šachové društvo Gymnázia TGM Zastávka



Vítězové Zastáveckého víceboje 2012

Klub seniorů na jedné z podzimních vycházek
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