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Vážení čtenáři ZZ,
po dlouhé zimě a ještě delším čekání na jaro je pro
vás opět připraveno další číslo Zpravodaje. Co tedy
nabízí?!
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starosty, ale o aktuální informace a zprávy z vedení
obce rozhodně čtenáři nepřijdou. Nové kontejnery
na bioodpad, co s (ne)poslušnými pejskaři, jaké služby
nabízí nově fungující centrum vzdělávání všem,
perličky z místní knihovny, …
Že to na Zastávce „žije“, není žádným překvapením.
Proto ani nemohou chybět zprávy z činnosti
seniorského klubu, zastáveckých hasičů, šachistů –
sokolíků atd. Podrobnou bilanci úspěšného školního
roku základní umělecké školy v Zastávce podtrhuje
galerie fotografií z nejrůznějších akcí školy. Příjemnou
novinku připravily také děti a trenérky z taneční
školy Mighty Shake Zastávka. Přečtěte si na stránkách
Zpravodaje o jejich úspěchu, gratulujeme!
Nezbývá než si vybrat, co začnete číst jako první…
Krásné a bezstarostné léto přeje redakce ZZ
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OBEC INFORMUJE

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 27. 2. 2013
ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce ko
naného dne 27. 2. 2013
2. výzvu k předložení projektů na využi
tí a provozování části nebytových pro
stor nyní využívaných jako „Restaurace
Dělnický dům“
3. krycí list projektového záměru na provo
zování nebytových prostor v Dělnickém
domě v Zastávce
4. projektový záměr provozování nebytových
prostor v Dělnickém domě v Zastávce
5. obeslání všech zájemců o pronájem neby
tových prostor v Dělnickém domě
6. rozpočtové opatření číslo 2/2013 obce
Zastávka
7. zprávu o inventarizaci majetku obce
Zastávka ke dni 31. 12. 2012
8. účetní závěrku obce Zastávka ke dni 31. 12.
2012
9. vypracování geometrického plánu na roz
dělení p. č. 125/1 a záměr prodeje čás
tí tohoto pozemku vlastníkům p. č. 125/3
a 125/2 v k. ú. Zastávka
10. výpověď nájemní smlouvy na část p. č.
125/1 o výměře 35 m2
11. uzavření Smlouvy o umístění zařízení ve
řejné telekomunikační sítě na budově
č. p. 432 v k. ú. Zastávka
12. uzavření nájemní smlouvy o nájmu p. č.
1003/7, zahrada, o výměře 136 m2, k. ú.
Zastávka
13. uzavření nájemní smlouvy o nájmu p. č.
163/4 o výměře 120 m2, k. ú. Zastávka
14. podání žádosti o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu JMK do jimi vyhla
šovaných dotačních titulů
15. přihlášení k trvalému pobytu žadatele
v bytě č. 3, Zastávka, Stará osada 9
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16. kupní smlouvu mezi Obcí Zastávka a spo
lečností BETON RUSÍN, s. r. o. (dodávky
betonové směsi)
17. bezplatný pronájem Dělnického domu
za účelem pořádání přehlídky myslivec
kých trofejí ve dnech 26. 4. a 27. 4. 2013
18. bezplatný pronájem Dělnického domu
MO KSČM za účelem pořádání oslav MDŽ
dne 9. 3. 2013
19. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
na zpracování projektové dokumentace
na akci „Obec Zastávka – úprava průtahu“
se společností Viadesigne, s. r. o.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. informaci o pohledávkách obce Zastávka
ke dni 27. 2. 2013
3. informaci o činnosti příspěvkových orga
nizací a organizačních složek obce
4. 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.

ZO ukládá:
1. pracovní skupině (starosta, místostarosta,
předseda finančního a kontrolního výbo
ru) zpracovat předložené projekty na pro
nájem nebytových prostor v Dělnickém
domě do 31. 3. 2012
2. starostovi a předsedovi finanční komise
navrhnout vyčlenění finančních prostřed
ků na realizaci nezbytných oprav v kuchyni
Dělnického domu

3. místostarostovi obce a panu Petru Šou
palovi zajistit technické možnosti (včet
ně nacenění) nezbytných oprav v kuchyni
Dělnického domu
4. starostovi nechat zpracovat na pozemek
p. č. 1145, zahrada, o výměře 330 m2,

k. ú. Zastávka, kvalifikovaný odhad ceny
pozemku
5. místostarostovi zajistit vypracování geo
metrického plánu na rozdělení p. č. 125/1.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 27. 3. 2013
ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce ko
naného dne 27. 3. 2013
2. zaslání objednávky na výrobu klimatizace
do kuchyně v Dělnickém domě
3. částku 100 000 Kč, kterou obec Zastávka
bude vyžadovat po občanském sdružení
Mighty Shake Zastávka v případě, že bude
mít zájem využívat prostory v Dělnickém
domě
4. rozpočtové opatření číslo 3/2013 obce
Zastávka
5. poskytnutí dotace z rozpočtu Jiho
moravského kraje na odstranění hava
rijního stavu šaten ve sportovním areálu
a smlouvu o jejím poskytnutí
6. prominutí a následný odpis pohledávky
ve výši 2 281 Kč žadatelce (vyúčtování zá
loh na energie za rok 2008) z důvodu ne
známého pobytu
7. uzavření smlouvy č. D/D0446 na dodávku
oken od společnosti NKS Okna – Mateřská
škola Zastávka
8. uzavření smlouvy č. D/D0445 na dodávku
oken od společnosti NKS Okna – byty OÚ
9. uzavření smlouvy č. D/D0014 na dodáv
ku oken od společnosti NKS Okna – OÚ
Zastávka
10. uzavření smlouvy č. D/D0387 na dodávku
oken od společnosti NKS Okna – dílny OÚ
11. účetní závěrku příspěvkové organiza
ce Základní škola a Mateřská škola T. G.

Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov,
kladný hospodářský výsledek této organi
zace ve výši 66 950 Kč a rozdělení kladné
ho hospodářského výsledku do rezervního
fondu částkou ve výši 16 950 Kč a do fondu
odměn částkou ve výši 50 000 Kč
12. účetní závěrku příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres Brnovenkov, hospodářský výsledek této organi
zace ve výši 0,00 Kč
13. neinvestiční náklady za žáka základní ško
ly a neinvestiční náklady za žáka mateřské
školy – detašovaného pracoviště Babice
u Rosic
14. smlouvu o zřízení práva odpoví
dajícího
věcnému
břemenu
číslo
ZN-014130004615/1030007815/002-MDP
15. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, kte
rou se mění vyhláška č. 1/2013 o zákazu
konzumace alkoholu
16. bezplatný
pronájem
velkého
sálu
Dělnického domu na jednání okresní kon
ference Svazu tělesně postižených dne 2. 5.
2013
17. smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka a spo
lečností DEA Energetická agentura, s. r. o.
ve věci zhotovení průkazů energetic
ké náročnosti objektů ve vlastnictví obce
Zastávka
18. zřízení tří nových pracovních míst, navýše
ní počtu pracovníku obce Zastávka o úva
zek 3,0. Celkový počet zaměstnanců obce
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bude 19,5 úvazku. ZO schvaluje uzavření
příslušných smluvních vztahů s Úřadem
práce ČR
19. uzavření Kupní smlouvy č. 1501909018
mezi obcí Zastávka a společností
Českomoravský štěrk, a. s.
20. uzavření Smlouvy o právu stavby mezi obcí
Zastávka a firmou Toseda, s. r. o., pro stav
bu „Kancelářská budova – sídlo firmy“,
k. ú. Zastávka, včetně technické infrastruk
tury a připojení sjezdu.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. informaci o přijatých dotacích a podaných
žádostech o dotaci
3. informaci o pohledávkách a závazcích obce
Zastávka ke dni 27. 3. 2013
4. informaci o činnosti příspěvkových orga
nizací a organizačních složek obce
5. 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
6. záměr pronájmu pozemku p. č. 1069/1

7. záměr prodeje p. č. 1145, zahrada, o vý
měře 330 m2 a p. č. 1149/2, ostatní plocha,
o výměře 5 m2 GP 964-574/2012
8. zprávu Policie České republiky o bezpeč
nostní situaci v obci Zastávka za rok 2012.

ZO ukládá:
1. starostovi obce podepsat smlouvu o po
skytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Jihomoravského kraje na odstranění hava
rijního stavu šaten ve sportovním areálu
2. starostovi obce, aby požádal obce, jejichž
žáci plní v naší základní škole povinnou
školní docházku, a obec Babice u Rosic
o úhradu těchto neinvestičních nákladů
za žáka
3. starostovi obce zveřejnit vyhlášku o konzu
maci alkoholu v platném znění
4. starostovi obce, aby s výsledky jednání za
stupitelstva ve věci zpoplatnění využívá
ní prostor v Dělnickém domě občanským
sdružením Mighty Shake Zastávka sezná
mil vedení tohoto občanského sdružení
5. starostovi obce, aby navrhl způsob, kte
rým se občanské sdružení Mighty Shake
Zastávka bude částkou 100 000 Kč podí
let na provozních nákladech v Dělnickém
domě.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 24. 4. 2013
ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce ko
naného dne 24. 4. 2013
2. aby se uskutečnilo jednání se zástupci ZO
a Mighty Shake ohledně využívání sálu
Dělnického domu, kde budou předloženy
návrhy na řešení situace, které pak budou
předloženy na jednání ZO 29. 5. 2013
3. rozpočtové opatření č. 4/2013 obce
Zastávka
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4. uzavření nájemní smlouvy o nájmu
p. č. 1069/1, zahrada, o výměře 31 m2, k. ú.
Zastávka
5. smlouvu o bezúplatném převodu vlastnic
tví pozemku p. č. 1078/5, ostatní plocha,
v k. ú. Zastávka, podle ust. § 22 odst. 2 zá
kona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

6. uzavření nájemní smlouvy o nájmu p. č.
1003/13, zahrada, o výměře 116 m2,
k. ú. Zastávka
7. dodatek č. 1 kupní smlouvy č. B – 16/2003,
kterým se ruší čl. VIII uvedené smlouvy,
o povinnosti doplatit ½ kupní ceny v pří
padě prodeje bytu v době 10 let ode dne
podpisu kupní smlouvy
8. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, o sta
novení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňová
ní komunálních odpadů a nakládání se sta
vebním odpadem na území obce Zastávka
9. obecně závaznou vyhlášku č. 4/2013, kte
rou se mění obecně závazná vyhláška
č. 2/2006 o stanovení školského obvodu
10. aby stavba garáže na p. č. 133/25 byla dána
do souladu s kolaudačním rozhodnutím
11. bezplatné využití velkého sálu v Dělnickém
domě za účelem konání Majálesu Gymnázia
Zastávka
12. bezplatné využití prostor ve sportovním
areálu obce za účelem konání společen
sko-kulturního dopoledne v rámci oslav
1. máje
13. uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou
na byt č. 2 v č. p. 14
14. smlouvu č. 9550309531 o dodávce elek
třiny ze sítě nízkého napětí mezi E.ON
Energie a obcí Zastávka
15. uzavření Smlouvy č. 1030014008/002 o bu
doucí smlouvě o zřízení práva odpovída
jící věcnému břemenu mezi obcí Zastávka
a společností E.ON Distribuce, a. s. v sou
vislosti s realizací stavby zařízení dis
tribuční soustavy s názvem „Zastávka –
MUDr. Havlát: NN příp. kab. sm.
na pozemku p. č. 775/1, 762, 761/4 v k. ú.
obce Zastávka“
16. uzavření Smlouvy č. 1030013122/002 o bu
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídají
cího věcnému břemenu mezi obcí Zastávka
a společností E.ON Distribuce, a. s.
v souvislosti s realizací stavby zařízení

distribuční soustavy s názvem „Zastávka –
Babická, TOSEDA: NN příp. kab. sm.
na pozemku p. č. 732 v k. ú. obce Zastávka“.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. informaci o pohledávkách a závazcích obce
Zastávka ke dni 24. 4. 2013
3. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1069/1
4. záměr prodeje p. č. 761/14
5. záměr pronajmout kancelář v přístavbě
Dělnického domu.

ZO ukládá:
1. předsedovi komise volnočasových ak
tivit, aby na jednání své komise zval
PhDr. L. Vaverku jako stálého hosta (spo
lupráce při akcích obce Zastávka)
2. předsedovi
finančního
výboru
Ing. Leitnerovi prověřit možnost odkoupe
ní pohledávky bytu č. 7 v č. p. 79
3. starostovi obce podepsat Smlouvu o bez
úplatném převodu vlastnictví pozemku
p. č. 1078/5, ostatní plocha, v k. ú. obce
Zastávka
4. starostovi obce zveřejnit vyhlášku č. 3/2013
způsobem v místě obvyklém
5. starostovi obce zveřejnit vyhlášku č. 4/2013
způsobem v místě obvyklém
6. starostovi a předsedovi finančního výbo
ru ZO prověřit možnosti ukládání části fi
nančních prostředků na výhodnější ban
kovní či jiné produkty
7. starostovi obce jednat se společností
NKS Okna o dodatku k uzavřené smlou
vě o dílo – změna smluvních stran:
z obce Zastávka převod na Základní ško
lu a Mateřskou školu T. G. Masaryka
Zastávka, okres Brno-venkov
8. místostarostovi jednat a zajistit realizaci
výsadby ve spolupráci s firmou Rosa v lo
kalitě Stará osada před bytovými domy
č. p. 9, 10, 11.
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OBČANÉ NAŠÍ OBCE SBĚREM
A RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
VÝRAZNĚ POMÁHAJÍ CHRÁNIT
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V loňském roce bylo občany recyklováno 67 ks televizí,
164 ks monitorů a 2 612 kg drobného elektrozařízení.
V naší obci je již několik let
možné ekologicky třídit elek
troodpad. Jeho sběr a násled
nou recyklaci zajišťuje společ
nost ASEKOL, která nám dále
poskytuje přesné informace
o tom, kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin
či vody jsme díky zodpovědné
mu třídění ušetřili a pomohli
tak životnímu prostředí.
Dále z těchto údajů může
me spočítat, o kolik jsme sníži
li produkci skleníkových plynů
nebo nebezpečného odpadu.
Tzv. LCA analýza vycházela
z dat o sesbíraném množství
televizí, monitorů a drobného
elektrozařízení. Díky zpětné
mu odběru a následné recyk
laci elektra je možné výrazně
přispět k řešení problémů se
zásobami přírodních zdrojů, ja
kými jsou například voda nebo
ropa.
Už zpětný odběr a recyklace
100 mobilních telefonů uspoří
elektrickou energii za více než
2 200 korun nebo ropu potřeb
nou pro ujetí 417 km automo
bilem. Získávání druhotných
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surovin recyklací je navíc pro
životní prostředí mnohem šetr
nější než těžba primárních su
rovin přímo ze země.

Z „Certifikátu environmen
tálního vyúčtování společnosti
Asekol“ vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce vytřídili 67
televizí, 164 monitorů a 2 612 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 98,35 MWh elektřiny,
5 178,05 litrů ropy, 422,82 m3
vody a 3,48 tun primárních su
rovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 21,02 tun
CO2 ekv. a produkci nebezpeč
ných odpadů o 84,41 tun.
Důkladná analýza společ
nosti Asekol posuzovala systém

zpětného odběru televizorů,
počítačových monitorů a drob
ných spotřebičů, jakými jsou
například mobily, notebooky
nebo tiskárny. Společnost hod
notila, jaké byly dopady jejich
sběru, dopravy a ekologického
zpracování či likvidace na ži
votní prostředí. Následné vý
sledky studie byly prezentovány
formou spotřeby energie, su
rovin, emisí do ovzduší, vody
a produkce odpadu.
Celkové výsledky za rok 2012
jsou opravdu impozantní. Díky
sběru a recyklaci elektra se spo
lečnosti Asekol jen v loňském
roce v České republice poda
řilo ušetřit více jak 9 milionů
ropy, které mají v současnosti
hodnotu přes 123 milionů ko
run, nebo skoro 198 tisíc MWh
elektřiny, což je spotřeba celé
České republiky za více než je
den den. Ušetřená ropa by pro
změnu vystačila na 3 225 cest
kolem rovníku automobilem
s běžnou spotřebou. A na tom
všem mají zásluhu lidé, kteří si
dají tu práci a zodpovědně tří
dí odpad, čímž velkou měrou
pomáhají chránit naše životní
prostředí.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

ZAČÍNÁ ŘÍZENÝ SVOZ
BIO ODPADU
Vážení spoluobčané,
obec Zastávka ve spolupráci
s firmou KTS Ekologie, s. r. o.
a společností EKOKOM, a. s.
v letošním roce zahajuje řízený
svoz biologicky rozložitelného
odpadu (BIO) z domácností.
V rámci tohoto zkušebního
provozu má obec k dispozici
celkem 50 kusů odpadových
nádob na BIO odpad, které
jsou hnědě zbarvené a vybave
né pro odvětrávání uskladněné
ho odpadu. Nádoby o obsahu
120 litrů jsou určeny především
pro domácnosti s rodinnými
domky.
Systém bude fungovat ná
sledovně. Občan, respektive

domácnost ob
drží na základě
předávacího pro
tokolu zdarma
nádobu na BIO
odpad,
kte
rou si vyzvedne
na obecním úřa
dě v Zastávce. Uvedenou ná
dobu umístí k ostatním nádo
bám na odpad v místě svého
bydliště, odkud bude jednou
za 14 dní prováděn společností
KTS vývoz nádoby.
Do uvedené nádoby na BIO
odpad lze ukládat zbytky ovo
ce a zeleniny, slupky z bram
bor a citrusových plodů, pose
kanou trávu, seno, slámu, listí,

květiny, zeleni
nu, kousky větví
i keřů (nastříha
né a jinak zpraco
vané do 30 cm).
V případě, že se
v nádobě na BIO
odpad bude na
cházet jiný druh odpadu, nebu
de nádoba vyvezena, jelikož by
ostatní takto vytříděný odpad
byl jejím výsypem do sběrného
vozidla znehodnocen.
Pokud máte zájem o zapůjče
ní uvedené nádoby na BIO od
pad, obraťte se na obecní úřad
Zastávka.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

Dětské hřiště, nebo psí výběh?
…tuhle otázku si pokládá asi
řada rodičů navštěvujících
se svými ratolestmi některé
z dětských hřišť v naší obci.
Ptáte se proč? Protože když
se svými dětmi stráví chvilku
na hřišti, zjišťují, že jejich dítě
po chvilce hraní páchne, až
smrdí! A to už dávno plenky
nenosí. I když by se zdálo, že je
to divné, není tomu tak, on je
totiž původ zápachu velmi
jednoduchý.

Řada našich spoluobčanů
si dětská hřiště plete s prosto
rem pro venčení svých mazlíč
ků. Někteří spojují dvě činnosti
v jednu, kdy jdou se svým dítě
tem na dětské hřiště, aby si dítě
pěkně pohrálo. A rovnou s se
bou vezmou svého domácího
mazlíčka. Proč nespojit příjem
né s užitečným? Anebo dokon
ce se najdou i takoví jedinci,
kteří vyrazí svého psíka vyven
čit na dětské hřiště rovnou, a to

i bez dítěte. Proč ne, vždyť jsou
to taková krásná, udržovaná
prostranství? Většinou je zde
klid, nejezdí zde auta, proto se
pejsek může pustit i z vodítka.
A to že občůrá herní prvky a kálí
do trávy nebo dokonce do ka
čírku, kterým je hřiště pokryto
z důvodu případného měkčího
dopadu dítěte z atrakcí? A komu
to vadí? Počůrání uschne a psí
lejno se časem rozpadne, po
kud ho některý ze slušných
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rodičů dříve neuklidí. Dokon
ce když jedna majitelka venčila
psa na trávníku a on tam nechal
svoji hromádku, při napomenu
tí souseda, aby to dílo uklidila,
reagovala slovy, že to je hnojení
a ona nic uklízet nebude.
A proto, milí pejskaři: vadí to
nám všem, všem těm, kteří jsme
se na vybudování dětských hřišť
pro děti podíleli, všem, kteří se
o dětská hřiště staráme, a v ne
poslední řadě všem rodičům,
kteří s dětmi na dětská hřiště
chodí a pejsky s sebou neberou.
Především to ale vadí dětem,
které nechtějí smrdět lejny va
šich psích miláčků. Pokud jste
přesvědčeni o kvalitě hnojení
spojeným s vašimi pejsky, nech
te si takovéto hnojení na svých
zahrádkách, dvorcích a trav
natých plochách a neobtěžujte
život těm, kteří chtějí veřejná
prostranství využívat k účelu,

ke kterému jsou zřízena. Do
statečnou vizitkou již je to, jak
smrdí pracovníci technické čety,
když sekají trávu na veřejných
prostranstvích, tak ušetřete ale
spoň naše děti!
Je mnoho názorů, jak postu
povat proti tomuto chování neu
kázněných chovatelů psů. Začali
jsme instalací pytlíků a odpad
kových košů na psí exkremen
ty. Toto však nepřineslo žádnou
velkou změnu, a tak je i možná
na pořadu dne názor těch, kteří
chtějí zasáhnout razantně a při
blížit se výší poplatků za psa ta
kovým, které se platí ve městech.
Poplatek někde ve výši dvou až
pěti tisíc korun za jednoho maz
líčka. I tohle však má svá proti,
a proto k tomuto řešení nechce
vedení obce přistoupit. Přece
jen je ještě řada občanů, kteří
své psy na veřejných prostran
stvích nevenčí, pokud ano, tak

po nich hromádky řádně uklízí
a okolí neznepříjemňují se svým
pejskem život. Tak proč je tres
tat za ty, kteří neumí respektovat
své okolí?
Jsem si vědom toho, že tako
výto článek asi při přečtení nad
zvedl ze židle mnoho chovatelů
pejsků, ale věřte, že ti co přijdou
smradlaví či špinaví z vycház
ky, z dětského hřiště, nebo musí
uklízet psí lejna před svým do
mem z trávníku nebo chodní
ku, jsou taky už dost rozčílení.
Ale rozčílení pouze na ty, kteří
po svých pejscích neumí uklidit
a vodí je tam, kam se se psem ne
chodí. Třeba právě na dětská hři
ště. Ty slušné pejskaře mají jistě
všichni rádi a respektují je. A vy,
co nám znepříjemňujete život,
zamyslete se prosím nad sebou,
vaše zvíře to za vás neudělá.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

I KDYŽ TO NEVYPADALO, NAKONEC
SE DEN DĚTÍ VYDAŘIL
Poslední tři roky se u nás
v obci Den dětí vlastně ani
neslavil. I když ho všichni organizátoři pečlivě každý rok
připravovali, vždy počasí rozhodlo o jeho zrušení.
V letošním roce to nevypadlo
jinak. Nekonečné chladno, déšť
a všudypřítomné mokro sig
nalizovalo, že i v letošním roce
se tato akce u nás konat nebu
de. Polovinu republiky začaly
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sužovat povodně, a i když Za
stávce tato katastrofa nehrozi
la, předpověď počasí na 1. červ
na nevypadala zrovna nejlépe.
Mnoho z nás začalo říkat, že
pokud nám to červenec a srpen
nepokazí, bude celkem slušná
zima. I přesto zasedli všichni zá
stupci školských zařízení a spol
kových organizací působících
v naší obci, aby připravili Den
dětí a pokusili se jej realizovat.

Sobotní ráno vypadalo za
mračeně a i nějaká ta kapka
deště se objevila. Všichni z or
ganizátorů už počítali s tím,
že i počtvrté v pořadí dojde
ke zrušení oslav dětského dne.
Kdoví, jak jsme si to zasloužili,
ale asi se nahoře nad námi sli
tovali a dali nám možnost dět
ský den uspořádat. Na meteo
radaru byla světlá skvrnka bez
mraků snad jen nad Zastávkou.
A proto nic nebránilo tomu
Den dětí uspořádat.
Odpoledne se celý sportovní
areál TJ Čechie zaplnil jak or
ganizátory, tak i rodiči s dětmi
a Den dětí začal. Děti mohly
využít skákací hrad, trampolí
nu, zasoutěžit si, střílet ze vzdu
chovky, zhlédnout umění ta
nečních mistrů z Mighty Shake,
svézt se na ponících, podívat
se, jak se cvičí psi a v nepo
slední řadě zhlédnout perličku
celého dopoledne. Co to bylo?
No přece tanečnice s dvou
metrovým hadem, hroznýšem
královským. Odvážlivci po je
jím vystoupení měli možnost
se i s hadem vyfotit. A že těch
odvážných bylo hodně. Nako
nec do areálu přišlo více jak
500 dětí se svými rodiči a to
byla pro organizátory známka
toho, že takovéto akce má smysl
pořádat.
Všem účastníkům děkujeme
za podporu a věříme, že se nám
bude stejně dařit i v následují
cích letech při pořádání podob
ných akcí. Následující akcí by
mělo být „Loučení s prázdni
nami“, tak snad nám jej počasí

dovolí. Poděkování patří samo
zřejmě i organizátorům, který
mi byli pracovníci obce Zastáv
ka, Základní školy a Mateřské
školy T. G. Masaryka Zastávka,

DDM Zastávka, místní hasiči,
tanečníci z Mighty Shake Za
stávka a kynologové z Oslavan.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 11

OBECNÍ KNIHOVNA V ZASTÁVCE
VÍTE, ŽE:
• naše knihovna zabírá plo
chu 180 m2?
• je otevřeno 25 hodin týdně?
• nabízíme 14 500 knih všech
žánrů a pro všechny věkové
kategorie?
• odebíráme 50 časopisů,
včetně 100+1, D testu, Enig
my, Týdne a Burdy?
• každý měsíc nakoupíme
70 nových knih?

• u nás nechybí současné svě
tové bestsellery, např. Pade
sát odstínů šedi?
• naše největší encyklopedie
Česko, Země, Člověk, Zví
ře a Vesmír si můžete půjčit
k prostudování domů?
• na
Vás
čeká
všech
15 dílů Velké turistické
encyklopedie?
• nabízíme 428 knih a brožur
s tematikou ručních prací?
• žáci a studenti u nás najdou
i školní doporučenou četbu?

• pokud nemáme knihu, kte
rou potřebujete, půjčíme
Vám ji z jiné knihovny?
• máme velmi útulné nové
dětské oddělení?
• každý zájemce může bez
platně využívat 30 mi
nut denně internet pro
veřejnost?
• 24 hodin denně je Vám
k dispozici on-line katalog?
• vám s výběrem knih ochot
ně pomůže profesionální
knihovnice
Jarmila Zahradníková,
knihovnice

UŽ ZASE JEZDÍ VLÁČKY

Ze Zbýšova do Babic a zpět
se můžete opět projet ve vláčku, který má buď parní nebo
elektrickou lokomotivou.

Projít se po areálu ve Zbýšo
vě nebo posedět na prozatímní
„konečné“ v Babicích, odkud se
dá malou procházkou dojít až
na Zastávku. I tak se dá prožít
sobota a neděle s dětmi a vnu
ky. Po cestě vás určitě zláká od
bočka do lesa: zjistit, jestli už
náhodou nerostou křemenáči,
babky nebo praváci.
Muzeum průmyslových že
leznic na 22. června připravilo
nejen už zmiňované jízdy vláč
ky, ale především modely vláč
ků, železničních stanic a všeho,
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co k tomu patří. Celá akce měla
název „Den modelů a modelá
řů ve Zbýšově“.

Více se o této a dalších připra
vovaných akcích dozvíte, když
se podíváte na www.reuz.cz.
J. Baštařová

V Jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová instituce Centrum
vzdělávání všem. Klade si za cíl podat pomocnou ruku všem, kteří tápou
v pracovním životě a zároveň mají chuť s tím něco udělat.
Centrum vzdělávání všem
(CVV) poskytuje své služby
veřejnosti zcela zdarma. Sídlí
v Brně-Bosonohách na Pražské
ulici a veřejnost může využít jak
webu www.vzdelavanivsem.cz,
tak i telefonické či emailové
konzultace, nebo přijít do Cen
tra osobně.

Služby Centra
vzdělávání všem
• Informace o celoživotním
vzdělávání v JMK
• Kariérní poradenství
• Zprostředkování studijních
a profesních stáží
CVV provozuje internetový
portál www.vzdelavanivsem.cz
s přehlednou databází všech
vzdělávacích kurzů v Jihomo
ravském kraji. Ať už jde o re
kvalifikaci na jinou profesi

nebo jen počítačový či jazyko
vý kurz, portál je nabízí na jed
nom místě přehledně seřazené
podle místa konání, času i ceny.
„Ze zkušenosti víme, že mnoho lidí při vyhledávání naráží
na problémy. Neví, co vlastně
potřebují, a možná ani netuší, jak a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici
a s vyhledáváním pomůžeme.
Na to, co nenajdeme v databázi, se poptáme u odborníků. Jde
nám o to, aby každý, kdo projeví
zájem o vzdělávání, odešel s tipem nebo dobrou radou,“ říká
informační specialistka Centra
Hana Rozprýmová.
Centrum vzdělávání všem
poskytuje zdarma také kariérní poradenství. „Když člověka
vyhodí z práce, žádnou nemůže
najít kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo má pocit, že mu ujíždí vlak, budeme se mu snažit

pomoci při osobních konzultacích, s odbornou pomocí se totiž i ty nejhorší životní situace
vždycky řeší lépe,“ vysvětluje ka
riérní specialistka CVV Veroni
ka Šuráňová.
Poslední službou, kterou
CVV nabízí veřejnosti, je zprostředkování stáží. Existují to
tiž stipendijní programy, kte
ré umožňují vyjet na zkušenou
do zahraničí a zvýšit si tak kva
lifikaci. Studijní i odborné stá
že jsou řešením například pro
ty, kteří nemohou najít uplat
nění, včetně absolventů. Pra
covníci CVV mají přehled
o podpůrných stipendiích a in
dividuálních grantech a na
bídnou veřejnosti podporu
při zpro
středkování a vyříze
ní zahraniční stáže. Právě vy
řízení všech formalit lidé to
tiž často vnímají jako složité
a odrazující.

KONTAKTY CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM:
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
E-mail: info@vzdelavanivsem.cz
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NA AKTUÁLNÍ TÉMA

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM
JE TU NOVĚ PRO VŠECHNY
JIHOMORAVANY

Odešla do zahraničí, ale na pobyt
u prarodičů v Zastávce stále
vzpomíná
Před několika dny kontaktovala redakci portálu Rosicko.cz paní
Irena Westerwick, která si chtěla připomenout výročí svých
prarodičů, u kterých vyrůstala v Zastávce u Brna. Nakonec
se s námi podělila o svůj životní příběh. Letos by její prarodiče
oslavili 115. narozeniny.

Paní Irena bydlela u svých
prarodičů Anny a Karla Hau
serových ze strany otce v uli
ci Nerudova 159. Zde bydlela
do šesti let. Babička s dědeč
kem žili ve skromných podmín
kách. Jako WC sloužila dřevěná
budka na dvoře, jeden kohou
tek se studenou vodou v před
síni, kamna místo ústředního
topení, babička prala rukama
na valše.
„Dům byl plný pohody, porozumění, lásky, dobré nálady,
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vždy čistý a voněl po upečené
bábovce. Zahrádka byla s různými ovocnými stromy a květinkami. Na dvoře běhaly slepice,
kterým jsem dala jména, takže
se nedaly zabít ani sníst,“ vzpo
míná paní Irena.
Její dědeček pracoval v Ju
ranových závodech na vrátni
ci a babička pořád hledala ně
jakou práci v domě, jakoby si
nechtěla sednout a odpočinout.
„První tři krůčky jsem udělala s dědečkem na bývalém

dřevěném mostě v Zastávce.
Procházeli jsme se kolem rybníčka, který zavezli kvůli autobusovému nádraží.“

Prarodiče zanechali
v jejím životě silný otisk
„Chodili jsme do Zeleňáku
a dědeček mě učil jména stromů,
květin a hub. Nosil mě na ramenou, abych měla rozhled a dělal,
že hříbka nevidí, abych ho našla já. Doma nás čekal prostřený
stůl s dobrůtkami jako povidlové
placky.“
Poté se na přání matky od
stěhovala do Brna, navštěvova
la stále prarodiče a také od nich
dostávala ovoce, zeleninu, vej
ce. „Dědeček uměl udělat výbornou višňovku a slivovici z našich
švestek. Vše bylo pro mě samozřejmé, byla jsem drzá a nevážila si toho, což mě teď moc mrzí.
Dědeček shovívavě řekl, že jsem
květinka z čertovy zahrádky.
Myslím, že byli opravdu vzácní
lidé, nezažila jsem, že by se hádali, nebo si nadávali. Nikomu
nepřáli nic špatného, nezáviděli,
nepomlouvali, nebyli povrchní,
zato pracovití.“
Po
maturitě
pracovala
v účtárně a ve volném čase jako
průvodkyně u Čedoku.

Po čase byla nucena paní Ire
na dům prarodičů prodat. Ne
stíhala se starat o dům a prá
ci v Brně zároveň. Dodnes má
však uschovanou jejich devade
sát let starou ložnici s veškerým
nábytkem, hrníčky a knížkami.
Svému synovi o Zastávce a pra
rodičích často vypráví a ukazu
je jejich fotky vystavené v obý
vacím pokoji.
„Za vše, co je ve mně dobrého,
vděčím jim a dětství s nimi bych
nevyměnila za všechny poklady
světa.“

Německo – nový
začátek
Před 24 lety se paní Irena
seznámila se svým manželem,

Němcem, a odstěhovala se
za ním do Brém. Zde musela
začínat od začátku. Maturitu jí
zde neuznali, proto musela na
vštěvovat znovu školu.
„Většina Němců mne přijala
pěkně a pomáhala mi. Dodnes
mám v Brémách přátele. Pracovala jsem jako účetní stejně
jako v Brně, jen pro manžela,
který po vystudování informatiky pracuje na volné noze pro
banky.“
Z pracovních důvodů odešli
do Curychu do Švýcarska před
sedmi lety. Paní Irena šla ješ
tě jednou do školy, aby mohla
pracovat jako asistentka, po
radkyně výživy.
Její syn má 22 let a studuje
informatiku. Sama paní Irena

Westerwick, která má 51 let,
uvažuje, kde se natrvalo usa
dí. „Manželovi se v Česku pokaždé moc líbí, jezdíme tam
každý rok, má rád Moraváky,
jejich smysl pro humor a přátelské chování. Dovedeme si představit žít na Moravě. Manžel říkal, že by se pak hned přihlásil
do kurzu češtiny, zná jen pár
slov.“ Manžel paní Ireny Če
chy obdivuje za to, co dokázali
po sametové revoluci bez toho,
aby dostali miliardy jako Vý
chodní Němci, kteří si, podle
jeho slov, ještě stěžují.

Eva Chytková,
Irena Westerwick
převzato z webu www.rosicko.cz
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SPOLKOVÉ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY

KLUB SENIORŮ ZASTÁVKA
Stalo se už tradicí, že každý
měsíc se v klubu konají čtyři
vycházky. Dvě krátké (tj. cca
pětikilometrové) a dvě
dlouhé (tj. 10 km a více). Proto
i v jarních měsících tohoto
roku tomu nebylo jinak.

V březnu se konala vycház
ka ze Zastávky doTetčic, poté
z Vysokých Popovic do Zbý
šova a Zastávky. V dubnu se
šlo z Kratochvilky na Zastáv
ku, z Rapotic do Kuroslep, pak
ze Studence do Budišova a ko
nečně z Doubravic do Černé
Hory. V květnu byla vycházka
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Babickým lesem do Adamova,
z Rapotic do Zbraslavi a také
v oblasti Lednice – lednické ryb
níky, hraniční zámek, Sedlec.
Březnová schůze v klubu se
nesla ve znamení Dne žen. Že
nám popřála předsedkyně klu
bu paní Iva Klímová, paní Rau
sová nám povyprávěla o historii
MDŽ, který se začal slavit roku
1857. Popřát ženám přišel i pan
starosta Pospíšil. Všem zazpívaly
a zabubnovaly děti ze ZŠ Zastáv
ka, bylo to krásné vystoupení.
Při dubnové schůzi informo
vala paní Iva Klímová o tom,
co vše nás v tomto měsíci čeká,
a zhodnotila měsíc uplynulý. Pan
Jan Karber mluvil o vycházkách,
paní Zora Stejskalová o zájezdu
do Olomouce a také o chystané
návštěvě Jurkovičovy vily v Brně.
Po gratulacích všem narozeným
v dubnu zazpívaly paní Medková
a paní Kabelková.
V dubnu odjelo deset členů
našeho klubu podívat se na ame
tysty do Maissau, navštívit zří
ceninu hradu Kaja a projít se

krásným údolím říčky Kajabach
až po soutok s řekou Thaya (což
je Dyje), která tvoří rakousko
-českou hranici.
V dubnu také vyjel auto
bus plný našich členů na výlet
do Olomouce, kde jsme navští
vili interiér Arcibiskupského pa
láce, prošli se celým historickým
centrem a stihli v poledne orloj
na Horním náměstí, kde jsme si
rovněž prohlédli Sloup Nejsvě
tější Trojice, který z Olomou
ce „udělal“ město UNESCO.
Po obědě jsme se vydali do areálu
původní ZORY Olomouc (nyní
Nestlé), továrny na výrobu čoko
lády, kde jsme si v místní prodej
ně nakoupili jejich sladkosti. Za
jímavým poznáním pro nás bylo,
že sladkosti nemají v lásce pouze
ženy, ale že jim holdují i muži!
Posledním bodem našeho po
bytu v Olomouci byla návštěva
kostela sv. Mořice, kde nám pan
Martínek povyprávěl o historii
místních varhan – jedněch z nej
větších v Evropě – a poté nám
na ně i zahrál.

Devátého května ráno vyjeli
zájemci o prohlídku zrekonstru
ované vily architekta Dušana Jur
koviče do Brna. Po odborném
výkladu a prohlídce vily jsme si
prohlédli i zahradu, která byla
rovněž uvedena do původního
stavu a po obědě jsme se vydali
na Špilberk, podívali se z krásné
vyhlídky na Brno a poslechli si
zvonkohru.
Při květnové schůzi jsme opět
oslavovali, tentokrát to byl Den
matek. Opět to byly nejdříve
gratulace od paní Ivy Klímové,
od paní Rausové a konečně při
pravila pěkný program děvčata,
která nám zatančila orientální
tance. Setkání seniorů z mikro
regionu Kahan se tentokrát ko
nalo ve Zbýšově 24. května 2013.
Z našeho klubu se jej zúčastnila
dvacítka členů.
A poslední, tentokrát kultur
ní, akcí byla 27. května návštěva
divadla v Brně na představení
Rusalky.
Za klub seniorů:
Zora Stejskalová, Iva Klímová
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HASIČSKÁ SOUTĚŽNÍ
SEZÓNA
Koncem dubna začala již tradičně soutěžní sezóna dobrovolných
hasičů v požárním sportu. I zastávecké kolektivy dobrovolných
hasičů se této sezóny tradičně účastní, a proto nechyběly ani
na prvních závodech.
Naši obec jsme reprezen
tovali ve třech kategoriích:
mladších žácích, starších žá
cích a mužích. Soutěže v po
žárním sportu byly zahájeny
v dubnu na hřišti v Újezdě
u Rosic. Soutěžními disciplí
nami byly požární útok a šta
feta 4 × 60 metrů.
I když počasí celé akci moc
nepřálo, na hřiště se nedalo
od silnice dojet vozidly a ná
řadí muselo být převáženo
od silnice na vozíku, soutěž
jako taková se hasičům vyda
řila. Mladší žáci v obvodním
kole obsadili 1. místo, star
ší žáci 3. místo a muži také
3. místo. Na základě těch
to výsledků všechna druž
stva postoupila do okresního
kola, které se konalo v Březině
u Tišnova.
Zde nám počasí nepřálo vů
bec, a tak se soutěžilo za vy
trvalého deště. I přesto mla
dí hasiči podali velmi slušné
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výkony. Mladší žáci skon
čili na 4. místě a postoupi
li na Přebor Moravské hasič
ské jednoty. Starším žákům
už se tak nedařilo a skonči
li na 6. místě. Překvapilo ale
družstvo mužů, kteří se sta
li vítězi okresního kola a po
stoupili tak na Přebor Morav
ské hasičské jednoty.
Na základě postupu mla
dí hasiči vyrazili do Přero
va, kde bojovali s nejlepšími
týmy Moravské hasičské jed
noty v disciplínách požár
ní útok, štafeta 4 × 60 metrů,
štafeta jednotlivců a uzlová
štafeta. Na základě dosaže
ných výsledků obsadili pěkné
8. místo. Stejné místo ve stej
ném termínu obsadili i starší
žáci na prestižní soutěži v po
žárním útoku na brněnském
výstavišti, která se konala při
příležitosti Mezinárodní vý
stavy hasičské techniky Pyros
2013.
Díky prvnímu místu se naši
muži probojovali do okresní
ho kola Přeboru Moravské ha
sičské jednoty, které se konalo
9. 6. 2013 v areálu sportov
ního stadionu VUT v Brně.
I zde reprezentovali velice
dobře, umístili se na pátém
místě a vybojovali tak postup
na Mistrovství ČR v požárním
sportu!
Všichni jim držíme palce,
aby se i zde umístili co nejlépe.
Vždyť prvních pět nejlepších

kolektivů bude reprezentovat
na Mistrovství ČR v požárním
sportu, které se letos bude

konat v Čechách, a zastávečtí
hasiči můžou být mezi nimi.
Zdeněk Milan,
starosta sboru
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POVODNĚ, TO SE
NÁS TAKÉ TÝKÁ…
Začátkem června
začaly některé kraje
naší republiky sužovat
rozsáhlé povodně.
Ono není divu, počasí
od nepříjemné
zimy plynule přešlo
k intenzivnímu dešti.
Skoro by člověk řekl,
že už ani nevíme,
jak vypadá slunce
a tropické počasí
známe jen z televize,
internetu a katalogů
cestovních kanceláří.

zpráv toho, co se v Čechách
děje, kolik je mrtvých, kolik
je poničených obcí, kolik lidí
je bez domova, bez elektřiny,
bez vody, zkrátka bez toho, co
my u nás každodenně užívá
me a nedokážeme si život bez
toho představit.

V naší obci všichni sice bo
jujeme spíše s přerostlou tra
vou, které se díky současnému
klimatu daří, ale na druhém
konci republiky se mají hůř.
Tam bojují s živlem, se kterým
se jen těžko vyhrává.

Naši hasiči již v neděli
2. června 2013 vyráželi spo
lu s ostatními dobrovolný
mi a profesionálními hasiči
z Jihomoravského kraje sta
vět protipovodňové zábrany
do Prahy. Strávili zde celý den
a vraceli se pozdě v noci s po
citem, že snad alespoň trošku
pomohli. To bylo ale před po
vodní, v době kdy ještě nikdo
z nás nevěděl, jaké následky
tento živel způsobí. V době,
kdy píši tento článek, je již
díky médiím známo, že bylo
zatopeno více jak 700 obcí
a měst. Škody jdou do miliard
korun a televize je plná do
hadů politiků, kdo to či ono
zaplatí.

Ano, bojují s povodní, kte
rá vlastně nic nedává, ale bere
a zanechává za sebou zkázu,
bolest a pláč. Média jsou plná

Naši hasiči se podíleli
na pomoci při povodních už
čtyřikrát. V roce 1997 na Pře
rovsku, v roce 2002 v Praze,
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v roce 2012 v Rohatci a letos
opět v Praze. Všichni, kdo
jsme se pomoci při povodních
účastnili, na ty pocity nezapo
meneme. Všude voda, bláto,
zničené domy, silnice, bezmoc
a mnoho smutných, beznaděj
ných lidí, kteří v mnoha pří
padech přišli o všechno.
Proto jsme se při letošních
povodních připojili k ostat
ním hasičským sborům a vy
hlásili veřejnou sbírku materi
álu, jakým jsou lopaty, hrábě,
čisticí prostředky a ostatní vy
bavení, které je v zasažených
oblastech potřeba.
Článek píši v době, kdy tato
sbírka probíhá, a tak je na zá
věry celé akce brzo. Já však
věřím, že se sesbírá dostatek
potřebných věcí a vyslaní ha
siči s touto pomocí budou mít
v postižené oblasti co předat.
Všem, kteří jste se do naší
sbírky zapojili, moc děkujeme
a doufáme, že my takovou
to pomoc nikdy potřebovat
nebudeme.
Zdeněk Milan,
starosta hasičského sboru

Malí, ale šikovní mistři
(a Mistři!) z taneční skupiny
Mighty Shake Zastávka
Dne 26. května 2013 se konalo MČR HIP
HOP – BEAT STREET neboli Mistrovství
České republiky ve street dance formacích.
Soutěžilo se v různých kategoriích, mimo jiné
i ve street show formacích, kde se podařil
dětem a lektorkám Tereze Pálešové a Daniele
Šimkové z taneční skupiny Mighty Shake
nevídaný úspěch.

Se svou choreografií Notový svět v hrsti si odnesly
medaile a pohár za 1. místo
a tedy titul Mistrů České republiky 2013.
Malí tanečníci tak vylepši
li krásné 2. místo z pohárové

soutěže D4U Cup,
konané v Praze
11. května 2013.
Je to zatím největ
ší úspěch, který
se dětem ve věku
7–11 let z Mighty
Shake Zastávka
povedl za poslední roky.
Dětská radost po vyhlášení
výsledků finále byla oprav
du velká a upřímná, i slzičky
tekly… a rodiče slzeli… a my
jsme slzeli…
V Mighty Shake tak roste
nová a dobrá taneční gene
race, což je dokladem dlou
holeté a dobré práce celé ta
neční skupiny a jejího vedení
a lektorů. Není v obci jiná
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organizace, která by takovým
způsobem a v takovém roz
sahu šířila dobré jméno obce.
Řekne-li se dnes Zastávka,
mnozí na to reagují „poslyšte,
vy tam máte tu taneční skupinu, že jo?“
Je nám proto líto, že náš
projekt na využití a pronájem
prostor restaurace v Dělnic
kém domě na další léta ne
byl zastupitelstvem obce vy
brán jako nejlepší. Umožnilo
by nám to na dlouhá léta pra
covat s dětmi a mládeží ještě
lépe a posunout naši činnost
výš, ale nebyli jsme jako ná
jemci vybráni.
Autoři článku:
Tereza Pálešová,
Ludvík Vaverka

POZOR!

Pokud máte zájem stát se členy
taneční skupiny Mighty Shake
Zastávka, neváhejte a přijďte
na nábor nových členů. Máme
zájem rozšířit naše řady
a nabídnout Vám zajímavé
trávení volného času streetovým
tancováním.

KDY? 9. září 2013
KDE? V Dělnickém domě
v Zastávce u Brna
V KOLIK?
15:00 děti (7–11 let)
17:00 junioři (11–15 let)
19:00 dospělí (nad 15 let)
Těšíme se na vás.

MATEŘSKÉ CENTRUM
KAŠPÁRKOV
Zdravíme všechny u rybníků, vod a strání a posíláme pár řádků letního čtení…

PŘIPRAVUJEME:
Den otevřených dveří v pondělí 2. září (čas bude upřesněn)
na nádvoří zámku, ZKC.
Ve spolupráci se SVČ pořá
dáme pro všechny děti i rodi
če Den otevřených dveří. Bě
hem dne budete mít možnost
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prohlédnout si prostory celého
zámeckého křídla, nakouknete
do zrcadlového sálu, kde probí
hají kroužky pro děti, podíváte
se do naší útulné herničky a ne
bude chybět samozřejmě pro
gram, divadélko, opičí dráha,
dětský koutek, dílnička, …
V rámci Dne otevřených
dveří se můžete podívat, jak

to asi v takovém kroužku pro
děti chodí, dostanete odpově
di na vaše zvídavé dotazy a po
kud budete mít zájem, je možno
přímo na místě vyplnit přihláš
ku a zapsat své dítko na vybra
nou aktivitu.
Přijďte se podívat, těšíme se
na vás!
Všichni Kašpárkovští

NABÍDKA KROUŽKŮ V KAŠPÁRKOVĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014:
Dopolední KROUŽKY
PRO DĚTI s rodiči
• Cvičeníčka: Veselé cvičení
s padákem, gymnastickými
míči, netradičními pomůc
kami, opičí dráha, básnič
ky, říkanky, zpívání písni
ček s rytmickými nástroji,
maňáskové divadélko.
• Hrátky s nemluvňátky –
Koťátka – od cca 5 do 12
měsíců.
• Cvičení s Kašpárkem – Sluníčka – od 1 do 2 let
• Cvičení s Kašpárkem –
Žabičky – od 2 do 4 let
s rodičem
• Kašpárkovy dílničky pro
kluky a holčičky – výtvarné
činnosti, nepřímo navazuje
na cvičení Žabičky
• Duhové dopoledne pro děti
2–5 let. Duhově pestré do
poledne, ve kterém se bu
deme věnovat výtvarné čin
nosti, vyrábění, ale i vaření
a patlání různých pomazá
nek a dobrot, podle poča
sí a nálady budeme vyrážet
i ven do okolí a poznávat
přírodu a nebude chybět ani
zpěv a doprovod na hudební
nástrojky.
• Muzikohrátky (NOVÉ) –
2–4 roky, hraní na nástroje,
bubínky, objevování rytmu
a melodie

Odpolední KROUŽKY
PRO DĚTI s rodiči i bez rodičů
• Pohádkové zpívánky, vese
lé zpívání a hraní s kytarou,
nejen na rytmické nástroje,
3–6 let, bez rodičů
• Kašpárkovy dílničky pro
kluky a holčičky II, zá
bavné tvoření, zpestřené
čtením pohádek, hudbou,
divadýlkem, 4–6 let, bez
rodičů
• Zámecké dovádění s Uzlíkem Bertíkem – s rodiči
i bez, děti 2–6 let, souroze
necké dvojice i jednotlivci,
pokračování oblíbeného cvi
čení a řádění s Uzlíkem Ber
tíkem a strejdou Oldou
• Odpolední cvičení v tělocvičně ZŠ, s rodiči. Pro ro
diče s různě starými dětmi
(není věkově omezené). Cvi
čení není organizované lek
torkou. Děti cvičí na nářa
dí (švédská bedna, lavičky,
trampolína, kruhy, …)
• Duhové odpoledne (NOVÉ) –
program viz duhové dopole
dne. Tento kroužek je určen
i starším dětem, které už cho
dí do školky, tak, aby ho měly
možnost stihnout po školce
a rodiče po práci nebo těm,
kterým dopoledne zkrátka
nevyhovuje.
• Hravá angličtina – 3–6 let,
seznámení s angličtinou

formou hry, písniček, zpěvu
a zábavy.
HERNIČKA
Nezávazné hraní si se spous
tou nových hraček v prostorách
útulné podkrovní herničky.
KURZY PRO DOSPĚLÉ
• Záda mě nebolí – Zdravot
ní cvičení, při kterém se ule
ví vašim bolavým zádům,
nejsou zatěžovány klouby.
Vhodné pro všechny věkové
kategorie. Používáme velké
míče, overbally i gumy.
• Posilovací cvičení na velkých míčích – posílení a pro
tažení celého těla, zaměření
na problémové partie, s vy
užitím velkých míčů, over
ballů, gum a činek.

Mateřské centrum Kašpárkov, o. s., Žerotínovo náměstí 1, 665 01 Rosice
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Z JARNÍCH VÝSLEDKŮ
ŠACHOVÝCH
SOKOLÍKŮ
9.–16. 3. 2013
MČR mládeže 2013
Kouty nad Desnou
V kategorii D10 startovala
Julie Richterová, která po výhře
v posledním kole měla 6 bodů
a čekala, jak budou hrát ostat
ní soupeřky. Zřejmě jste všich
ni drželi pěsti, protože nakonec
z toho byla bronzová medai
le! A s ní i postup na Mistrov
ství EU, které se letos bude hrát
v Malenovicích. Nataša Richte
rová se ziskem 4,5 bodu obsa
dila ve FIDE OPENu 28. mís
to. Daniela v posledním kole
prohrála s celkovou vítězkou,
se ziskem 4,5 bodu obsadila
10. místo.

museli všechno vyhrát a doufat,
že Vranovice alespoň jednou
pořádně zakolísají. V prvním
zápase dne (celkově v osmém
kole) jsme narazili na kuřimské
„Céčko“. Remíza 2,5:2,5 zname
nala první škobrtnutí na ces
tě k medaili. V devátém kole
jsme se utkali se znojemskými
dětmi. Remíza 2,5:2,5 definitiv
ně pohřbila medailové naděje.
V předposledním kole jsme si
náladu spravili výhrou 3,5:1,5
nad Rousínovcem. V posled
ním kole jsme hráli s Vyško
vem. Výhra 3:2 sice potěšila, ale
bohužel na medaili z kovu ne
stačila – zbyla na nás nepopu
lární medaile bramborová.

KP DMD 2012/13 –
3. sraz

Memoriál Leoše
Roztočila – 34. ročník

V sobotu 23. 3. 2013 se se
šla pětičlenná družstva mlá
dežníků v Brně na Staňko
vé (v klubovně Lokomotivy)
k posledním čtyřem zápasům
soutěže. Na průběžně vedou
cí Vranovice jsme ztráceli jed
no zápasové vítězství, takže
při pomyšlení na zlato bychom

Ve středu 27. 3. 2013 se
v restauraci na Čechii sešlo
14 účastníků již 34. ročníku
Memoriálu Leoše Roztočila
alias místního turnaje v bles
kovém šachu. Hrálo se 13 kol,
tj. každý s každým. Vítězem se
stal Jiří Sysel, druhé místo ob
sadila Nataša Richterová, třetí
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místo obsadil David Dumek.
Kompletní umístění viz tabulka
na druhé straně.

Memoriál Jana Krejčího
2013 – Rajhrad
První dubnovou sobotu se ji
homoravští mládežníci setkali
v Rajhradě tradičně v budově
místní ZŠ, aby poměřili svo
je síly v 5. turnaji šestidílného
seriálu.
V kategorii dorostenců hrá
la Daniela Dumková. Mezi
14 účastníky uhrála 4 body
a bylo z toho vynikající 5. mís
to a mezi (dvěma) dívkami do
konce první.
V kategorii starších žáků,
kde startovalo 45 hráčů, hrál
David Dumek. Tři body ze
sedmi a 26. místo nejsou
u Davida optimální; bod v po
sledním kole by znamenal
umístění kolem 15. místa. Ale
na druhou stranu – s ohle
dem na los, který se tento
krát s Davidem moc nemazlil,
to nebylo (kromě posledního
kola) vůbec špatné. V katego
rii mladších žáků jsme měli

Memoriál Leoše Roztočila – 34. ročník
Poř.

St. č.

Jméno

Rtg

FED

Klub

Body

S-B

v.

1

1

Sysel Jiří

2029

CZE

ŠK Tetčice

12,5

74,50

12

2

2

Richterová Nataša

1960

CZE

ŠK Lokomotiva Brno, o.s.

11,5

66,25

11

3

10

Dumek David

1250

CZE

Sokol Zastávka

9,0

47,50

9

4

6

Dumková Daniela

1534

CZE

Sokol Zastávka

8,0

39,75

7

5

5

Karber Jan

1656

CZE

TJ ČECHIE Zastávka

8,0

39,00

8

6

4

Klapal Rudolf

1669

CZE

TJ ČECHIE Zastávka

7,5

32,50

7

7

8

Lacko Dušan

1422

CZE

Sokol Zastávka

7,0

28,50

7

8

7

Richterová Julie

1522

CZE

Sokol Zastávka

9

3

Macholán Miroslav

1848

CZE

10

9

Dumek Aleš

1339

CZE

11

11

Trunkát Jiří

1100

CZE

12

14

Richterová Nataša st.

1000

13

13

Richter Rudolf

14

12

Kříž Antonín

mezi 46 účastníky bohaté za
stoupení. Na svůj vůbec prv
ní velký turnaj vyrazila dvoj
čata Arnošt a Václav Motlovi.
Arnošt uhrál jednu remízu,
což bohužel nestačilo na to,
aby neskončil poslední. Vác
lav si vedl lépe, uhrál celé
2 body a to mu zajistilo celko
vé 43. místo.
To Rudík Richter je proti
nim již takřka ostřílený borec.
Celkem uhrál 3 body a obsa
dil 35. místo. Terezka Kalábo
vá na to, jak (ne)chodí trénovat,
hrála dobře; slabší soupeře po
rážela, se silnějšími prohrávala,
jen to poslední kolo jí nevyšlo.
Uhrané 3 body stačily tentokrát
na 29. místo.
Náš další zástupce v turna
ji mladších žáků Martin Žaža
získal 4 body, což ho katapul
tovalo na celkové fantastické

7,0

27,50

7

6,5

30,50

6

Sokol Zastávka

4,0

18,25

3

Sokol Zastávka

4,0

15,50

4

CZE

Sokol Zastávka

3,5

9,75

3

1000

CZE

Sokol Zastávka

1000

CZE

16. místo. Nejlépe si z našich
„mladšáků“ vedla Julie Richte
rová. Vybojovala 5 bodů, a pro
tože 5 bodů nasbíralo celkem
pět hráčů, byla to sázka do lote
rie, kdo z nich obsadí třetí mís
to. Nakonec na Julču zbylo páté
místo.

12. 4. 2012
Jak Zastávka obhájila
loňské prvenství
v OP Brno-venkov
Zkrácenou výsledkovou lis
tinu se zaměřením na naše děti
můžete vidět na následující
straně.
Daniela po třech letech dru
hých míst – konečně – okres
ní přebor vyhrála; a to doslo
va v poslední chvíli, protože
od příští sezony bude zařazena
mezi juniory.

1,5

8,00

0

1,0

4,00

0

20. 4. 2013
KP DMŽ Ratíškovice
V sobotu jsme odjížděli v se
stavě Julča, Ríša, Martin, Rudík,
Václav a Arnošt. Z Kuřimi jsme
měli domluvenou posilu Vláďu
Dudara.
V celkovém hodnocení jsme
po posledním kole měli stejně
bodů jako Duras, ale v pomoc
ném hodnocení jsme byli hor
ší. Celkově jsme proto skončili
na nepopulárním 4. místě s po
myslnými bramborovými me
dailemi na krku. Na druhou
stranu, družstvo v tomto složení
podalo takřka maximální mož
ný výkon a se čtvrtým místem
bychom měli být spokojeni.
Vzhledem k tomu, že druž
stvo může ve stejném složení
hrát i příští rok, máme velkou
naději, že to příště zacinká!
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OP Brno-venkov
Poř.

Jméno

Klub

Body

BH.

BH.

v.

1

Dumková Daniela

D16 Sokol Zastávka

7,5

42,5

54,0

7

2

Němec David

H10 ŠK KME-DDM Kuřim

7,0

45,0

55,5

6

3

Richterová Julie

H10 Sokol Zastávka

7,0

45,0

55,5

5

4

Dudar Vladimír

H12 ŠK KME-DDM Kuřim

7,0

41,5

52,0

6

5

Tajovský Matěj

H10 ŠK KME-DDM Kuřim

7,0

40,0

51,0

7

6

Kocí Tereza

xxx Lokomotiva Brno

6,5

44,0

56,0

5

7

Kocí Tomáš

xxx Lokomotiva Brno

6,5

39,5

50,0

5

8

Dumek David

H14 Sokol Zastávka

6,5

37,0

48,0

6

16

Brázda Richard

H12 Sokol Zastávka

6,0

36,0

47,5

6

28

Hradílková Hana

D12 Sokol Zastávka

5,0

35,0

45,5

5

35

Richter Rudolf

H08 Sokol Zastávka

5,0

31,5

40,5

5

41

Žaža Martin

H10 Sokol Zastávka

4,5

32,5

42,0

4

55

Motl Václav

H10 Sokol Zastávka

4,0

28,0

36,5

4

67

Moos Lukáš

H08 Sokol Zastávka

3,0

29,0

36,0

3

Znojemská královna
a královnička 2013

Vítězná Daniela Dumková
na OP Brno-venkov v Kuřimi
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O víkendu 27. a 28. dubna.
proběhly ve Znoj
mě tradiční
turnaje žen a dívek.
V turnaji mládežnic o právo
honosit se titulem Královnička
hrály Julča a Hanička. A vítěz
kou se stala… Julie Richterová!
Hanička nasbírala 3 body a ob
sadila 11. místo.
V kategorii žen o titul Krá
lovna hrály Daniela a Nata
ša. Nataša Richterová obsadila
v kategorii žen celkově fantas
tické 4. místo!
V rámci JmŠS to ovšem bylo
1. místo, stejně tak to bylo
1. místo v kategorii D18 a D20.
A skvělé stříbro v kategorii D18
a D20 v rámci JmŠS vybojovala
Daniela Dumková.

KP6 Ratíškovice
V Ratíškovicích se 18. května
2013 hrálo poprvé ve školní tělo
cvičně a nutno říci, že to byla jistě
změna k lepšímu. V turnaji 11 dí
vek hrály Terezka (dělila se o 7.
a 8. místo) a Hanička (9. místo),
které obě uhrály 2 body a k nim

dostaly obě navíc bod zdarma,
protože hrál lichý počet hráček.
V turnaji 45 mladších žáků
bojovali Martin Žaža (4 body /
20. místo), Rudík Richter
(3 body / 30. místo), Václav
Motl (2,5 bodu / 38. místo) a Ar
nošt Motl (1 bod / 45. místo).
V turnaji 19 starších žáků hráli

Daniela Dumková (5 bodů / cel
kově i mezi 16letými 3. mís
to) a David Dumek (v katego
rii do 14 let 2. místo, celkově
5. místo).
Více na: sachy.zastavka.cz.
Aleš Dumek
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ŠKOLSTVÍ

AKTUÁLNĚ ZE ZUŠ
Letošní školní rok končí na podzim. Alespoň se to tak zdá podle počasí, které
nás v závěru května a v prvních červnových dnech navzdory kalendáři potrápilo
řadou velmi chladných dnů. A co uplynulé měsíce přinesly?
Jednotné učební plány a os
novy, jimiž se po léta řídila
výuka, byly nahrazeny tak
zvanými školními vzdělá
vacími programy, které jsou
podkladem pro výuku od září
2012. Tyto programy zpraco
vává každá škola podle spo
lečného rámcového vzdělá
vacího programu vydaného
ministerstvem školství, mlá
deže a tělovýchovy. Znamená
to, že školy i nadále musí spl
ňovat požadavky na vzdělání
žáků, mají však více volnosti
v rozložení učiva a způsobu
výuky.
Skladba oborů a předmětů
vyučovaných v naší škole zů
stává nezměněna, a to i pro
příští školní rok. I nadále tak
máte možnost přihlásit děti
do tanečního oboru, kde si
osvojí základy jak klasického,
tak i moderního a lidového
tance, do výtvarného oboru,
jehož cílem je vést žáky a roz
víjet jejich schopnosti v oblas
ti kresby, malby, práce s papí
rem, keramikou a při různých
výtvarných technikách, nebo
do hudebního oboru, který je
v naší škole tradičně zastou
pen největším počtem žáků.
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Pedagogický sbor a vyučované předměty pro příští školní rok:
HUDEBNÍ OBOR:

Roman Anderle

kytara

Bohdana Hlaváčková

zpěv

Klára Tomečková

zobcová flétna, příčná flétna

Jiří Majer

zobcová flétna, klarinet

Petr Kříž

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

Jiří Leszczynski

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

Kamila Prokešová

klavír

Jiří Skřípek

akordeon

Jiří Suchomel

housle

TANEČNÍ OBOR:

Lenka Žaludová
VÝTVARNÝ OBOR:

Milena Krupicová

Školní rok 2012/2013 byl pro některé studenty významnější
z důvodu uzavření určitého stupně studia. Jsou jimi tito
absolventi:
Alena Mařáková

taneční obor

Tereza Pruknerová

výtvarný obor

Roman Krupica

výtvarný obor

Kateřina Fabiánková hudební obor – kytara
Anna Venkovská

hudební obor – zobcová flétna altová

Nataša Richterová

hudební obor – klarinet

Tomáš Čermák

hudební obor – trubka

Helena Křivánková

hudební obor – klavír

Kateřina Lánská

hudební obor – akordeon

Uvedeným
absolventům
blahopřeji k tomuto milníku
v jejich uměleckém vzdělání
a přeji hodně úspěchů v životě.
Těm, kteří pokračují v dalším

stupni, přeji i mnoho studijních
úspěchů.
Pro ostatní žáky bylo uplynu
lých deset měsíců „jen“ běžným
rokem složeným z nekonečné

řady hodin výuky a domácí pří
pravy ozvláštněných veřejný
mi vystoupeními. Jako obvyk
le jich nebylo málo – posuďte
sami…

18. 10. 2012

Žákovský koncert

Sál ZUŠ

15. 11. 2012

Žákovský koncert

Sál ZUŠ

11. 12. 2012

Žákovský koncert

Domov pro seniory

13. 12. 2012

Vánoční žákovský koncert

Dělnický dům

18. 12. 2012

Koncert pro MŠ

Sál ZUŠ

7. 2. 2013

Žákovský koncert

Sál ZUŠ

14. 3. 2013

Žákovský koncert

Sál ZUŠ

21. 3. 2013

Učitelský koncert

Dělnický dům

25. 4. 2013

Žákovský koncert

Sál ZUŠ

3. 5. 2013

I. Absolventský koncert

ZKC Rosice

10. 5. 2013

II. Absolventský koncert

ZKC Rosice

Žákovský koncert

Domov pro seniory

4. 6. 2013
6. 6. 2013
12.–20. 6. 2013

Závěrečný žákovský koncert

Dělnický dům

Výstava prací žáků výtvarného oboru

Foyer Obecního úřadu Zastávka

Závěrečný koncert bývá vždy
důstojnou tečkou za celým
školním rokem a všemi akcemi.
Letošní koncert však nabídl ješ
tě víc. Naši žáci připravili pod
vedením svých učitelů předsta
vení Šípková Růženka. Do vy
stoupení byli zapojeni žáci
všech oborů – herecké výkony
byly doprovázeny hudbou, zpě
vem i tancem.
Krásné dekorace a kulisy při
pravili žáci výtvarného obo
ru. Těší mě, že se po úspěchu
pohádky Mrazík před několi
ka lety, opět podařilo secvičit

tak rozsáhlé dílo. Chtěl bych
na tomto místě poděkovat
všem, kdo se na něm jakkoliv
podíleli, žákům i učitelům. Vě
řím, že jim příprava i samotné
vystoupení přinesly spoustu
zábavy a radosti a vychutna
li si zasloužený potlesk divá
ků, kteří byli podle reakcí také
spokojení.
Poskakuje a vrtí se vám doma
malá tanečnice? Máte zdi vy
zdobené záplavou obrázků?
Plní Váš domov zvuk dětského
zpěvu nebo malý virtuos zkou
ší vyloudit zvuky z různých

nástrojů či předmětů, které se
mu připletou do cesty? Pokud
na některou otázku můžete od
povědět kladně nebo prostě jen
chcete svému potomkovi po
skytnout umělecký základ pro
další rozvoj, pak pozorně čtěte
následující řádky – přinášejí to
tiž informace o přijímacím ří
zení pro školní rok 2013/2014.
Nábor nových žáků se usku
teční ve dnech 17. 6., 20. 6.,
24. 6. a 27. 6., a to vždy od 12:30
do 17:00 h. Bližší informace
vám rádi poskytneme na tele
fonním čísle 724 561 996.

Doporučený věk pro zahájení studia v jednotlivých oborech je:
OBOR

ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVNÉHO STUDIA

ZAHÁJENÍ ŘÁDNÉHO STUDIA

Hudební

6 let

7 let

Taneční

5–6 let

7 let

Výtvarný

6 let

7 let
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Počet nově přijímaných žáků
je omezen, doporučuji tedy ne
nechávat přihlášku na poslední
chvíli.

Přeji nejen žákům, ale
i všem čtenářům Zastá
veckého zpravodaje pěkné
léto – snad nějaké přece jen

bude – a po prázdninách se tě
ším na setkání ve škole nebo
na školních vystoupeních.
Jiří Skřípek, ředitel ZUŠ

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

práci
Žáci výtvarného oboru při
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vánočním koncertě 13. 12. 2012
Vystoupení žákyň tanečního oboru na

Houslové trio na vánočním koncertě 13. 12. 2012
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Žákovský koncert 25. 4. 2013 v sále ZUŠ

13 v sále ZUŠ
Žákovský koncert 25. 4. 20
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Učitelský koncert 21. 3. 2013 v sále Dělnického domu

domu –
6. 2013 v sále Dělnického
6.
ert
nc
ko
ý
vsk
ko
žá
ý
Závěrečn
ka
představení Šípková Růžen
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ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Vážení občané, ve dnech 13. a 14. května
2013 se v naší škole uskutečnilo přijímací
řízení dětí k předškolnímu vzdělávání
(zápis do MŠ).
Děti byly do mateřských
škol přijímány podle předem
zveřejněných kriterií, z nichž
největší váhu mělo trvalé byd
liště a věk přijímaného dítěte.
Abychom vyšli rodičům vstříc
a zohlednili skutečnost, že
máme mateřskou školu rozdě
lenu na tři poměrně vzdálená
detašovaná pracoviště ve dvou
obcích, probíhá přijímací ří
zení do každé mateřské ško
ly samostatně a kriteria jsou
nastavena tak, aby byly při
jaty především děti s trvalým

pobytem v obci shodným se
sídlem mateřské školy.
Počet volných míst pro
přijetí dětí do mateřské ško
ly je pak vždy závislý na po
čtu „předškoláků“, kteří jsou
úspěšně zapsáni do první
ho ročníku základní školy
a na počtu dětí, jimž je povo
len odklad povinné školní do
cházky (v letošním roce šest
dětí). Pro přijetí dětí k 1. 9.
2013 tak bylo k dispozici
27 volných míst v obou mateř
ských školách v Zastávce.

Zatímco se při loňském zá
pisu do mateřských škol poda
řilo umístit všechny tříleté děti,
v letošním roce se bohužel uká
zalo, že poptávka převýšila na
bídku a výsledek loňského roku
nezopakujeme.
Při přijímacím řízení bylo
tedy přijato do mateřských
škol v Zastávce celkem 27 dětí
(všechny s trvalým pobytem
v Zastávce). Nepřijato bylo osm
dětí, které dovrší tří let nejpoz
ději v září 2013 a 11 dětí dvou
letých, z nichž většina dovrší tří
let až v roce 2014. Škola je samo
zřejmě připravena v případě, že
se uvolní další místa v průbě
hu roku nabídnout s ohledem
na věk dítěte dodatečné přijetí
těm, kteří nebyli uspokojeni.
Ing. Zdeněk Strnad,
ředitel školy

Ilustrační foto
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Závěrečný žákovský koncert 6. 6. 2013 v sále
Dělnického domu – představení Šípková Růženka

Děti Mighty Shake Zastávka – 1. místo
na mistrovství ČR

Den dětí v Zastávce

