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OBEC INFORMUJE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám především popřál příjemné léto
a příjemné čtení letního čísla Zastáveckého zpravodaje.
Jestliže tištěná média bojují
v tomto období s „okurkovou
sezónou“, tak vydání našeho
čtvrtletníku naštěstí nemá zapotřebí pomlouvat jiné a vymýšlet příběhy, jež se nestaly.
V době, kdy píšu své úvodní
slovo do tohoto vydání Zpravodaje, jsem měl tu čest být
přítomen řady příjemných
setkání, v nichž hrála obec
Zastávka a její občané významnou roli. Fotbalový klub
mládeže Kahan hned v prvním roce své existence dosáhl
významného úspěchu v žákovské kategorii. Poprvé v dějinách regionu postoupil se
svými žáky do krajského přeboru. Společnost Kahan technické služby (zkráceně KTS),
„naše“ odpadová společnost,
dosáhla významného posunu
ve své činnosti tím, že kromě samotného svozu odpadů
zahájí činnost v provozovně,
která by měla napomoci lepší
separaci odpadů přímo v místě jejich vzniku. Již podruhé proběhly olympijské hry
škol, které působí v členských
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obcích mikroregionu Kahan.
Děti z mateřských škol změřily své síly na hřišti v Zastávce, děti z prvního stupně
ve Zbýšově a letos poprvé se
na nádvoří rosického zámku uskutečnilo setkání uměleckých talentů z našich škol.
Počátkem června se uskutečnilo již tradiční setkání seniorů z mikroregionu Kahan, kde
návštěvníky zaplněného sálu
kulturního domu Cristal potěšila řada pěkných vystoupení,
ale především mnohá příjemná setkání.
Společným jmenovatelem
výše uvedených akcí je „Kahan“. Jsem upřímně rád, že kahan již řadu let není pouhým
slovem, které připomíná hornickou tradici našeho regionu
a naší obce, ale pojmem, který s sebou přináší řadu sportovních, kulturních a společenských akcí, stejně jako užší

spolupráci mezi obcemi. Musím se přiznat k tomu, že když
jsem před patnácti lety seděl
spolu se šesti dalšími starosty
v kanceláři pana starosty Forala v Babicích, tak jsem příliš nevěřil tomu, že se nám
podaří vybudovat organizaci,
v níž snad již nikomu nevadí,
že nejsme jen „Zastávčáci“, ale
i „Kahaňáci“.
Jsem přesvědčen o tom, že
na úspěchu aktivit v rámci mikroregionu Kahan má zásadní
vliv obec Zastávka a zejména
pak její organizace, které jsou
tahounem místních i regionálních aktivit. Asi bychom obtížně našli akci, při které by
neasistovali zastávečtí hasiči. Kromě toho, že naše zásahová jednotka je jako jediná
zařazena do režimu stálé pohotovosti, také hasiči pořádají řadu závodů v obci i okolí, v nichž jde jak o hasičské
umění, tak o rozvoj všeobecné obratnosti a vzdělanosti, či
dokonce o umělecké aktivity.
Skutečnost, že naši hasiči zajišťují služby i pro některé okolní
obce, je podle mého názoru
důkazem toho, jak kvalitní, ale
především jak obětavé hasiče
v naší obci máme. TJ Čechie
Zastávka je nejen nejstarším
sportovním klubem v regionu,

ale asi i klubem s nejbohatším
zastoupením různých sportů
v jedné organizaci. Právě Čechie byla rozhodujícím subjektem při realizaci myšlenky společné výchovy mládeže
pro řadu okolních obcí. Jsem
upřímně rád, že většina trenérů těchto kategorií pochází
z Čechie. Stejně jakože kromě
pravidelné sportovní činnosti
je pro děti připravována i řada
doprovodných aktivit, jakými
jsou turnaje, náborové akce,
soustředění, seznamování se
s dalšími sporty a řada dalších
akcí. Propagaci dobrého jména Čechie Zastávka pomáhají
samozřejmě i naši muži a ženy
Ty vytvořily skutečně regionální tým, který fotbal hraje
nejen velice dobře, ale hlavně
„pěkně“. TJ Čechie však rozhodně nejsou pouze fotbalisté.
Obec Zastávku příkladně prezentují v krajských soutěžích
například i florbalisté. Velice oceňuji i to, že věnují svoji
pozornost výchově mládeže.
Vzhledem k tomu, že právě
v Zastávce je vlastně jediné
družstvo florbalistů hrající registrované soutěže, podařilo se
i v tomto odvětví „natáhnout“
do zastávecké organizace řadu
hráčů z našeho okolí. Myslím,
že můžeme rovněž se ctí o naší
obci říkat, že patří k šachovým
„velmocím“ v rámci našeho regionu. Zejména mladí šachisté
a šachistky naši obec výborně
reprezentují i na celostátní či
mezinárodní úrovni. Díky zastáveckým tenistům ví o tom,

že v Zastávce máme krásné tenisové kurty a šikovné tenisty
i mnohem větší města z celého
Jihomoravského kraje. Jsem
rovněž rád, že máme i svoji základnu sportovců, kterým jde
více o pohyb než o výsledky
a kteří jsou často členy Asociace sportu pro všechny. Právě
oni na jedné straně podporují
vztah k tradičním sportovním
odvětvím jakými jsou turistika, cykloturistika, gymnastika, ale berou si za své i řadu
nově vzniklých sportovních
odvětví podporujících především rozvoj všeobecné obratnosti. V době, kdy město
Rosice, které má jako jediné
v regionu zimní stadion, nehrálo hokej, hráči HC Zastávka reprezentovali tento sport
v našem kraji jako jediné hokejové družstvo v našem okolí.
Zastávecký Klub seniorů,
který v letošním roce oslaví již deset let svého založení,
má jednu z nejhezčích kronik
ze všech našich organizací. To
je nesporně důkazem, že se
jedná o společenství lidí, které je velice aktivní a pořádá
celou řadu zajímavých akcí.
I proto se snažím již dnes se
do činnosti Klubu seniorů zapojit (byl jsem i na vycházce),
abych v ní třeba měl za pár
let své místo. Rozhodně není
náhodou, že historicky první setkání seniorů mikroregionu se konalo právě v našem
Dělnickém domě. Naši zahrádkáři stáli u vzniku jedné

z největších akcí obce a regionu, kterými jsou Dny Zastávky, aneb Jarmark tradičního
i netradičního, který i letos
proběhne v závěru měsíce září.
Vzhledem k aktivitě našich zahrádkářů není divu, že dodnes
pomáhají kolegům z okolí při
zpracování svých výpěstků,
stejně jako již 40 let spolupracují s partnerskou organizací
ve Slovenském Grobu.
Sokol Zastávka patří mezi
tradiční organizace v naší obci
a jejich akce, zejména pak pro
děti, byly vždy velice zajímavé a pestré. Ať to jsou příjemné akce ve sportovním areálu,
nebo často vzpomínaná divadelní loutkařská představení.
Škoda, že jsem nebyl vybrán,
abych si nějakého čerta s nimi
mohl zahrát, ale jak se říká:
„co není, může být“.
Celostátní a mezinárodní
věhlas naší obci přináší taneční skupina Mighty Shake Zastávka. Vyjmenovávat jejich
tituly mistrů republiky, Evropy i mistrů světa by bylo nad
rámec dnešního zpravodaje. I díky této taneční skupině je plně vytížen náš Dělnický dům, což nám oprávněně
závidí mnoho okolních obcí.
Za ocenění však rovněž stojí i zdánlivá maličkost, jakou
je společenská výchova studentů v rámci tanečních kurzů, stejně jako taneční kurzy
pro starší a pokročilé, z nichž
se stala také příjemná tradice,
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kterou bych rozhodně měl využít. Tedy samozřejmě ne jako
pokročilý.
Jako jednu z největší událostí loňského roku považuji kalendář a zejména soubor fotografií, které připravil
Vlastivědný spolek Rosicka-Oslavanska, jeho zastávecká sekce. Velice oceňuji péči
spolku o historické materiály
týkající se naší obce a hornictví v regionu, stejně jako jejich práci na digitalizaci těchto
materiálů. Doufám, že se nám
podaří ve spolupráci s tímto spolkem připravit zajímavou výstavu k výročí založení
obce, a tajně doufám, že najdeme společnou řeč i v otázce
kroniky obce Zastávka.
Nelze zapomenout ani
na velice aktivní organizaci
Svaz neslyšících a nedoslýchavých, která má kancelář v našem Dělnickém domě a díky
paní Procházkové poskytuje
neslyšícím, a nejen jim, neocenitelné služby. Tato organizace
rovněž velice úzce spolupracuje se Svazem tělesně postižených, který v naší obci rovněž
působí a pořádá celou řadu
příjemných setkání. Asi bych
při vyjmenovávání aktivních
spolků, a lidí v nich pracujících, na někoho mohl zapomenout, jako třeba na šipkaře,
kteří mne za to, že je vesměs
přetáhneme při tradičním víceboji lanem, asi nikdy nenaučí se dobře trefovat do terče.
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Jsem
však
přesvědčen
o tom, že podpora spolkových,
sportovních, společenských
a dalších organizací je trefou
do černého. Chtěl bych proto
poděkovat zastupitelstvu obce
za to, že spolu se mnou veškeré
aktivity v naší obci podporují,
což bohužel není zcela běžné
někde i na místním, ale vesměs na celostátním měřítku.
Myslím si, že zakladatelé výše
uvedených spolků a dalších
organizací mohou být pyšní
na to, jak pevné základy podpoře smysluplných volnočasových aktivit položili. Jsem rád,
že mám tu čest s těmito lidmi
a jejich nástupci spolupracovat a pevně věřím, že na něco
dalšího, čím bychom mohli život v obci obohatit, ještě přijdeme. Protože nechci nikoho
do ničeho samozřejmě nutit,
tak nebudu znovu připomínat
mou úspěšnou roli myslivce
na prknech Dělnického domu
před asi 35 lety. Ale kdyby náhodou se ochotníci sešli…
Stejně zásadní roli pro obec
a region má i zastávecké školství, které se daří nejen udržet,
ale i dále rozvíjet. Za připomenutí stojí, že naše gymnázium je stále jedinou střední
školou gymnaziálního typu
v obci v celé České republice
a že někteří jeho studenti šíří
dobré jméno této školy i naší
obce daleko v zahraničí. Rovněž dům dětí a mládeže, stejně jako základní umělecká
škola jsou vesměs zastoupeny

spíše ve městech. Přitom je
nesporné, že i tyto instituce
výrazným způsobem formují
především děti a jejich rodiče
směrem ke smysluplným aktivitám, díky nimž snad v budoucnu pomohou opět kultivovat společnost, která je nyní
stále více postavena jen na penězích a neosobních vztazích.
Jsem velice rád, že se Zastávce daří i nadále odolávat atakům, které by pod záminkou
optimalizace chtěly některé
naše školy rušit. Jsem rád, že
se nám podařilo naprosto jednotně vystupovat proti všem
těmto snahám a snad je již
všem jasné, že Zastávka, obec,
která má knihu jako symbol
vzdělanosti ve svém znaku, se
o své školy bude vždy starat.
Vážení spoluobčané, je před
námi léto. Snad přinese dostatek sluníčka a pohodových
letních dnů, při nichž je příjemné si někdy odpočinout
ve stínu, zavřít oči a před po
dřímnutím si pěkně přemýšlet či snít. Myslím si, že mohu
napsat svým jménem, jménem
členů zastupitelstva, ale i jménem dobrovolných organizací
to, že budeme velice rádi, když
se s námi podělíte o ty myšlenky či sny, které by mohly život
v naší obci dále obohatit. Přeji Vám krásné léto a těším se
s Vámi na shledanou.

Petr Pospíšil,
starosta obce

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 26. 2. 2014
ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 2. 2014
2. rozpočtové opatření č. 2/2014 obce Zastávka
3. prominutí dlužných poplatků z prodlení
k 31. 12. 2010 za dlužný nájem a za platby
za užívání bytu, které jsou vedeny v účetnictví ve výši 67 256 Kč, neboť došlo k úhradám
dlužných nájmů a dlužných plateb za užívání bytu. ZO v této souvislosti rozhodlo, že
dlužné poplatky z prodlení za dlužný nájem
a za platby za užívání bytu budou vymáhány a inventarizovány v případě soudního vymáhání dlužného nájemného nebo dlužných
plateb za užívání bytu
4. odpis dlužných poplatků za kabelovou televizi v celkové výši 8 300 Kč
5. rozeslání dopisů všem dlužníkům poplatku
za komunální odpad, ve kterém bude nabídnuta možnost: když dlužník uhradí dlužnou
částku do 30. 6. 2014, nebude dlužná částka
vymáhána prostřednictvím exekutora, stejně
jako nebude dlužná částka ve vymáhacím řízení navýšena
6. informaci o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov,
dále pak kladný hospodářský výsledek této
organizace ve výši 34 710,97 Kč a rozdělení kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu částkou ve výši 19 710,97 Kč
a do fondu odměn částkou ve výši 15 000 Kč
7. informaci o hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres
Brno-venkov, schvaluje rovněž hospodářský
výsledek této organizace ve výši 0,00 Kč
8. pacht pozemku p. č. 175/5 zahrada, o výměře
115 m2 a p. č. 176/5, ostatní plocha o výměře 46 m2

9. prodej p. č. 1003/13, zahrada, o výměře
116 m2 za 100 Kč/m2 a náklady prodeje
10. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku
p. č. 1271/2, ostatní plocha o výměře 30 m2
11. prodej pozemku p. č. 1036/3 o výměře 10 m2,
p. č. 1036/5 o výměře 5 m2, p. č. 1036/6 o výměře 4 m2 za 100 Kč/m2 a náklady prodeje
12. uzavření nájemní smlouvy na část p. č. 174/1
13. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. č. 775/1, p. č. 762, p. č.
761/4 „Zastávka, MUDr. Havlát, NN přípojka kab. sm.“ ve prospěch oprávněného E.ON
Distribuce, a. s.
14. Směrnici obce Zastávka pro zadávání zakázek malého rozsahu
15. uzavření Smlouvy o realizaci stavby – kabelové přípojky NN na pozemku p. č. 443/1
v k. ú. Zastávka, mezi obcí Zastávka a žadatelem panem T. P. Zastávka.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. informaci o pohledávkách a závazcích ke dni
26. 2. 2014
3. informaci o činnosti příspěvkových organizací a organizačních složek obce
4. informaci o činnosti Mikroregionu Kahan
dso, Regionální úzkorozchodné železnice o. p. s., KTS Ekologie s.r.o., Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice a Svazu měst
a obcí České republiky
5. Zprávu Policie České republiky o bezpečnostní situaci v obci Zastávka za rok 2013
6. záměr pronájmu kancelářských prostor
v Dělnickém domě
7. informaci o podání žádostí o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
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ZO ukládá:

1. starostovi obce zajistit rozeslání dopisu s výzvou úhrady nájemného v obecních bytech
2. starostovi obce připravit návrh nájemní
smlouvy na pronájem restaurace ve sportovním areálu obce Zastávka (část budovy

Kopečky 512, 664 84 Zastávka) na období
od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2019 a předložit tento
návrh na příštím ZO dne 26. 3. 2014
3. starostovi obce připravit návrh darovací smlouvy mezi obcí Zastávka a panem
Markem Štuklem (vzduchotechnika, regály).

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 26. 3. 2014
ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 3. 2014
2. v souladu s ustanoveními zákona o obcích počet členů Zastupitelstva obce Zastávka pro volební období 2014–2018 na 11 členů
3. rozpočtové opatření č. 3/2014 obce Zastávka
4. volbu přísedící Okresního soudu Brno‑venkov,
Mgr. M. Š., Zastávka
5. dohodu o narovnání uzavřenou mezi SBD
Réna a obcí Zastávka
6. nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v části budovy č. p. 512 mezi obcí Zastávka
a panem Markem Štuklem platnou do 31. 3.
2019 a pověřuje starostu obce jejím podpisem
7. darovací smlouvu mezi obcí Zastávka a panem
Markem Štuklem a pověřuje starostu obce jejím podpisem
8. prominutí části nájemného za pronájem restaurace na hřišti v budově Kopečky 512, výše nájemného za únor 2014 byla stanovena ve výši
4 500 Kč
9. souhlas s trvalým pobytem M. M. a R. M. v bytě
na Staré osadě 570
10. uzavření dohody o ukončení Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby uzavřené mezi
Úřadem práce – krajská pobočka v Brně a obcí
Zastávka ze dne 4. 6. 2012
11. Smlouvu s vlastníkem nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi
obcí Zastávka a Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice v souvislosti s realizací stavby
„Zastávka – ul. Domky, kanalizace“
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12. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi obcí Zastávka a RWE
GasNet, s.r.o., zastoupenou na základě plné
moci společností JMP DS, s.r.o., Plynárenská
499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
13. uzavření pojistné smlouvy č. 0019166141mezi
obcí Zastávka a Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. s., jejímž předmětem je aktualizace
stávající pojistné smlouvy č. 0009685316.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. informaci o pohledávkách a závazcích ke dni
26. 3. 2014
3. informaci o činnosti příspěvkových organizací
a organizačních složek obce
4. informaci o činnosti Mikroregionu Kahan dso,
Regionální úzkorozchodné železnice o. p. s.,
KTS Ekologie s.r.o., Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice a Svazu měst a obcí České
republiky
5. záměr prodeje pozemku p. č. 142/11
6. záměr nájmu části pozemku p. č. 1034
7. záměr nájmu části pozemku p. č. 3/2.

ZO ukládá:
1. kontrolnímu výboru provádět pravidelné kontroly všech příspěvkových organizací obce
2. starostovi obce průběžně informovat o jednáních se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice o možnosti získání pozemku
p. č. 1150/1.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 23. 4. 2014
ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23. 4. 2014
2. rozpočtové opatření č. 4/2014 obce
Zastávka
3. podklady, na jejichž základě bude možné prověřit účetní závěrku Obce Zastávka
a zjistit, zda tato závěrka poskytuje věrný
a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky:
• Účetní závěrka – výkazy Rozvaha, Výkaz
zisku a ztrát, Příloha, Fin 2-12M
• Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
• Inventarizační zpráva
4. podklady, na jejichž základě bude možné prověřit účetní závěrku příspěvkových
organizací Základní škola T. G. Masaryka
Zastávka, okres Brno-venkov a Dům dětí
a mládeže, Zastávka, okres Brno-venkov
a zjistit, zda tato závěrka poskytuje věrný
a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky:
• Účetní závěrka – výkazy Rozvaha, Výkaz
zisku a ztrát, Příloha
• Záznamy z veřejnosprávních kontrol provedených v příspěvkových organizacích
• Inventarizační zpráva
5. smlouvu o finanční spoluúčasti na úhradě nákladů stavby „Zastávka u Brna,
Mánesova – jednotná kanalizace, stavební
úpravy“ mezi Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice a Obcí Zastávka, výše spoluúčasti činí 120 282 Kč
6. obecně závaznou vyhlášku obce Zastávka
č. 1/2014 o místních poplatcích
7. volbu přísedícího Okresního soudu Brnovenkov, pana V. P., Zastávka
8. prodej pozemku p. č. 142/11, ostatní plocha, o výměře 80 m2, za cenu 100 Kč/m2

9. uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p. č. 1034, zahrada, o výměře 120 m2
10. uzavření pachtovní smlouvy na pozemek
p. č. 3/2, zahrada, o výměře 105 m2
11. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (Zastávka – Nádražní, úprava kabelu NN)
12. smlouvu o zřízení věcného břemene
(Zastávka – Babická, TOSEDA: NN příp.
kabel. smyčka)
13. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (Zastávka: NN přípojka, kabelová smyčka)
14. přijetí částky 9 520 Kč od Společné advokátní kanceláře, Údolní 222/5, 602 00
Brno, která představuje 50 % nákladů právního zastoupení při právním sporu obce
Zastávka a Rény, stavebního bytového
družstva
15. bezplatné využití prostor ve sportovním
areálu obce za účelem konání společensko-kulturního dopoledne v rámci oslav
1. máje
16. smlouvu mezi obcí Zastávka a společností
EKO-KOM, a. s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a dodatek č. 1
ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. informaci o pohledávkách a závazcích
ke dni 23. 4. 2014
3. informaci o činnosti příspěvkových organizací a organizačních složek obce
4. informaci o činnosti Mikroregionu Kahan
dso, Regionální úzkorozchodné železnice o.
p. s., KTS Ekologie s.r.o., Svazku vodovodů
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a kanalizací Ivančice a Svazu měst a obcí
České republiky
5. záměr prodeje p. č. 1231/3, zahrada, o výměře 125 m2 a parcely p. č. 1247/2, ostatní
plocha, o výměře 55 m2
6. záměr prodeje domu č. p. 545 na parcele
č. 105/4

7. záměr propachtovat pozemek p. č. 135/4,
zahrada o výměře 306 m2
8. záměr prodeje p. č. 135/5, zastavěná plocha, o výměře 26 m2, p. č. 135/6, zahrada,
o výměře 60 m2, p. č. 133/28, ostatní plocha, o výměře 3 m2
9. záměr prodeje p. č. 133/26, ostatní plocha,
o výměře 11 m2.

OBEC POKRAČUJE V REKONSTRUKCI
KANALIZACE
I když obec Zastávka investovala v tomto volebním období přes sedmdesát milionů korun
do rekonstrukce kanalizace, je nutné v rekonstrukci pokračovat i nadále. A to v lokalitách, kde buď
kanalizace není, anebo je v havarijním stavu. Jednou z takových lokalit byla část ulice Mánesova.

Stávající kanalizace na této
ulici byla bohužel zhotovena
v malé hloubce, a tak napojení některých rodinných domů
na kanalizaci nebylo možné.
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Rekonstrukce
kanalizačních
řadů je vždy nákladnou investicí, což ukázalo i vybudování nového řadu právě na části ulice Mánesova. Jednalo se

o vybudování kanalizace v délce
asi 60 metrů a náklady na realizaci se vyšplhaly bezmála na půl
milionu korun. Je nutné říci, že
to jsou náklady pouze za kanalizaci, čeká nás ještě oprava komunikace, která spolkne také
něco přes dvě stě tisíc korun.
V letošním roce však připravujeme ještě jednu investici do kanalizace v lokalitě ulice
Domky. Zde je kanalizační systém v havarijním stavu a rekonstrukci žalostně potřebuje. Bohužel se jedná o stavbu daleko
většího rozsahu a také s daleko
většími náklady. Předběžný rozpočet na tuto stavbu se pohybuje někde mezi šesti a sedmi miliony korun. V současné době se
intenzivně pracuje na administrativních záležitostech pro získání stavebního povolení. Snahou všech je, aby stavební práce
byly zahájeny v období letních
prázdnin a ukončeny v měsíci

září. Doufejme, že se nám to
povede a na konci roku se i lokalita ulice Domky ukáže nejen
s novou kanalizací, novými kanalizačními poklopy, ale třeba
i s novými povrchy na komunikacích. Vedení obce proto udělá rozhodně maximum, to Vám
mohu slíbit. Je však také nutné
zmínit, že ani jedna stavba by
nebyla realizována bez výborné
spolupráce se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice – provoz Rosice, který se podílí nejen
na realizaci, ale také na financování těchto investičních akcí.
Na závěr mi dovolte se omluvit především všem, kterým
jsme těmito stavbami komplikovali anebo budeme komplikovat parkování jejich vozidel,
omezíme průjezd některými
ulicemi, případně je budou rušit

stavební stroje při jejich odpočinku. Věřte, že Vaše rozčílení
chápu, tak jako jsem je chápal,
když jsme stavěli kanalizaci v jiných lokalitách Zastávky. Pro
ty, koho jakkoliv omezí nějaká

další naše stavba, použiji slogan
našich silničářů „Omlouváme
se, musíme to opravit.“
Zdeněk Milan,
místostarosta

DEN DĚTÍ SE VYDAŘIL
Naše obec je obcí
výjimečnou? Kdo ví? Někdo
říká, že ano. Protože jsme
obcí poměrně mladou,
vzniklou jen díky nálezu
uhlí, rozprostřenou
na katastrálním území
ostatních obcí, tvořící
centrum obcí okolí. Možná
by se dalo říci, že Zastávka
je taková ta „vesnička
středisková“. K tomuto
konstatovaní by mohla řada
lidí dojít po účasti na oslavě
„Dne dětí“ 1. června 2014
v areálu sportovního
stadionu TJ Čechie.

Těm dříve narozeným akce
mohla připomínat dřívější zastávecké poutě. Takovou účast
na jedné z mnoha akcí pořádaných v tomto areálu již dlouho nepamatuji. Celý sportovní
areál byl naplněn k prasknutí a nebudu daleko od pravdy,
když řeknu, že počet rodičů
s dětmi přesahoval tisícovku.
Kdo ví, zda k tomu přispěl
přílet helikoptéry Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, kde si mohl každý vyzkoušet, jak se v takové
helikoptéře sedí, jaké má vybavení, a popřípadě si pořídit

foto na památku. Nebo snad
všechny přilákalo vystoupení pro děti pod taktovkou
Míši Růžičkové? Nebo snad
trampolína, skákací hrad, hry,
soutěže, vystoupení taneční
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 11

skupiny Mighty Shake? Na to
vše by nám asi nejlépe odpověděly děti, které si všeho vyjmenovaného užily. Nicméně
každá úspěšná akce si zaslouží poděkování. A proto bych
chtěl poděkovat všem organizátorům této akce, nejen zaměstnancům obce Zastávka,
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ale i místním hasičům, pracovníkům Domu dětí a mládeže Zastávka, pedagogickým
pracovníkům základní školy
a všem, kteří se jakkoli o uskutečnění této akce zasloužili. Velké poděkování ale patří
také rodičům a dětem, kteří
se oslavy Dne dětí účastnili

a ukázali tak, že tyto akce má
smysl pořádat.
A co podotknout nakonec?
Možná bude stačit: na shledanou na další z mnoha akcí pořádaných v Zastávce.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

Když procházím obcí Zastávka, vídávám stále
nové a nové kočárky. Zatímco v některých obcích
populace stárne, do naší obce se stěhují mladí lidé,
kteří zakládají rodiny. A to je přeci moc dobře!
Bohužel však moje nadšení
nesdílí všichni naši spoluobčané. S narůstající porodností,
pěkným počasím, kdy děti častěji tráví svůj volný čas venku,
stoupá agrese a nespokojenost
některých občanů s tím, že děti
si hrají na chodníku před jejich domy, byty, že malují křídami na chodník, pokřikují,
jsou hlučné, jezdí na kolech,
že foukají bubliny z bublifuku

a maminky dokonce kojí na veřejném prostranství!
Přestože většina našich spoluobčanů je milých, chápajících,
děti milujících, a za to jim patří náš velký dík, nežije se v naší
obci teď maminkám s malými
dětmi zrovna nejlépe. Z vlastní
zkušenosti vím, že těch pár nespokojených spoluobčanů, zejména pak ze Staré a Hutní osady, dovede pěkně potrápit.

Právě v této lokalitě, kde je
bytová výstavba a tedy hodně
rodin s dětmi, není v blízkosti žádné dětské hřiště. V minulých letech vybudovala obec
Zastávka hřiště mezi dvěma bytovými domy za řádově půl milionu korun a krátce na to byla
peticí donucena toto hřiště zase
za statisíce zrušit. Děti si tedy
teď hrají na prostorných chodnících, kde nejezdí žádná auta,
ale jsou zase našimi nespokojenými spoluobčany vyháněny
na parkoviště právě mezi auta
a maminkám je nadáváno, nezřídka vulgárně, a dokonce

ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 13

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

VADÍ NÁM SNAD UŽ I DĚTI?

vyhrožováno nasypáním střepů či chemikálií, aby si tam jejich děti nemohly hrát. Nezašlo
toto už poněkud daleko? Jedna
maminka byla dokonce s kočárkem a dvěma dětmi fyzicky
napadena! Byť to přímo nesouvisí s tímto problémem, už samotný fakt, že někdo fyzicky
napadne maminku před očima
jejich dětí, na které navíc dohlíží, je šokující. Jakoby v dnešní
společnosti byly maminky spíš
na obtíž.
Obec Zastávka se nám snažila v této lokalitě pomoci alespoň vybudováním malého
pískoviště a lavičky na travnaté ploše. Nejedná se sice o hřiště jako takové, které by muselo
splňovat určitá kritéria, ale spíše o hrací koutek pro děti. Jsme
vděčni i za to a moc děkujeme.
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Tento malý prostor nemůže samozřejmě sloužit pro všechny
děti zároveň, tudíž doufáme, že
nás nebudou nespokojení spoluobčané vyhánět z chodníků
zase tam.
Snažím se chápat obě strany.
Vím, že některé děti jsou nevychované, s některými, zejména pak s dospívajícími, mohou
být problémy, mohou ničit zařízení, veřejná prostranství. Já
se tu však nyní zmiňuji zejména o dětech předškolkového
věku, na které dohlíží právě jejich rodiče. A za tyto děti jsou
jejich maminky tak často slovně napadány. Co je špatného
na tom, že děti malují křídami
na chodníky, které pak umyje jeden déšť? Co je špatného
na foukání bublin z bublifuku?
Veřejná prostranství, chodníky

i veřejné parkoviště prostě patří všem a nikdo si na ně nemůže dělat nárok, že je pouze
jeho, pro jejich byty, pro jejich
domy a pouze pro jejich potřeby. A děti a jejich rodiče dle
českého práva nedělají nic protiprávního a ani špatného, když
si tam hrají a třeba malují křídami. V takovém případě se
prostě musíme bránit a nenechat se vystrnadit, protože je to
i náš prostor a našich dětí…
Copak nemůžeme žít ve vzájemné toleranci? Nadávají snad
maminky majitelům pejsků, že
se musí s dětmi vyhýbat výkalům jejich psích miláčků,
přestože oni mají povinnost
po svých miláčcích uklízet?
Skutečně chceme, aby děti nechodily ven a seděly jen u svých
počítačů a televizí? Je přeci přirozené, že si hrají i tam, kde
bydlí. Zapomněli snad někteří naši spoluobčané, že sami
měli děti, nebo že snad i oni
byli kdysi dětmi? A vzpomeňme si, co jsme jako děti dělali
my? Nekreslili jsme snad my
křídami po chodnících, neskákali panáčka nebo gumu, nejezdili na kolech či nehráli na ulici
vybíjenou, fotbal či badminton? A jaký příklad dáváme
dětem, když křičíme na jejich
maminky, aby šly pryč, protože
na ně nemáme zrovna náladu?
Chceme skutečně dětem bránit
v tom, aby si hrály a byly dětmi?
Neberme jim jejich krásné bezstarostné dětství! Děti jsou přeci naše budoucnost…
Lenka Kučerová

Tentokrát začneme trošku netradičně polovinou února, neboť naposledy jsme psali
o vycházce v polovině tohoto
měsíce. A v únoru se konaly ještě další dvě: sice 18. a 25. února. Dne 18. února vedla trasa
z Lukovan směr Ketkovice (část
skupiny šla údolím Oslavky,
část ke zřícenině hradu Levnov
a ke Ketkovskému mlýnu). Tam
se obě skupiny potkaly a pokračovaly až do Senorad. Domů se
vrátili všichni autobusem. Dne
25. února odjeli všichni účastníci autobusem k Příbramské hájence a odtud se vydali do Zbraslavi. Potom většina
odjela zpět na Zastávku autobusem, ale pět členek šlo pěšky.
V únoru při naší každoměsíční schůzce byla přednáška
připravena, ale protože přednášející musela odjet, promítl nám pan Procházka DVD
z naší klubové činnosti shrnující prakticky celý minulý rok.
Březnová schůze se konala ve velkém sále Dělnického
domu. Program k MDŽ vyplnila tombola, sesbíraná z darů
členů výboru, doprovázená slovem pana Chocenského, který
každou výhru – a vyhrál opravdu každý! – vtipně komentoval.
V březnu se samozřejmě opět
konaly vycházky, organizované panem Janem Karberem
a panem Zdeňkem Chocenským za velkého zájmu členů

SPOLKOVÉ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY

KLUB SENIORŮ

Hustopeče (foto: B. Vinohradský)

i nečlenů klubu. Dne 4. března března se šlo ze Zastávky
přes Oboru do Rosic a odtud
až do Tetčic. Z Tetčic se pokračovalo zpět do Rosic a kolem
sklárny a Penamu na občerstvení Na Mýtě. Zpět se pak všichni vrátili Litostrovskou ulicí
na Zastávku. Dne 11. března
odjeli účastníci do Tetčic a odtud se vydali na Bučín a přes
Kopaniny do Neslovic. Po občerstvení se všichni vrátili autobusem na Zastávku. Dne
18. března se jelo do Brna, Šakvic a Hustopečí. V Hustopečích se všichni těšili pohledem
na rozkvetlý mandloňový sad.
Ale nejenom to, také si prohlédli kostel sv. Jana Křtitele,
věž se zvony a hřbitov, kde jsou
pochováni rodiče T. G. Masaryka. V úterý 25. března se jelo
do Domašova a pak se šlo pěšky

do Lesního Hlubokého, přes
Svatoslav až do Deblína. Z Deblína do Veverské Bítýšky a autobusem odsud domů.
Přišel duben a s ním i dubnová schůze členů klubu, které se
tentokrát zúčastnila i paní Helena Švédová z Brna a vyprávěla
nám o New Foundlandu, který
navštívila. Promítla i fotografie,
které tam pořídila.
V dubnu jsme také vyrazili na náš první zájezd v tomto
roce, který vedl na Karlštejn
a na Konopiště. Na Karlštejně jsme se rozdělili do tří skupin a jednotlivě navštívili druhý okruh, který kromě jiných
zajímavostí vedl do kaple svatého Kříže, ve které byly několik staletí umístěny originály
korunovačních klenotů. Kaple je obložena 24karátovým
zlatem, drahokamy a zde jsou
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i originály obrazů Mistra Theodorika. Po obědě, který měly
všechny tři skupiny pod Karlštejnem, jsme odjeli na Konopiště, kde jsme prohlídku absolvovali ve dvou skupinách.
Prohlédli jsme si rovněž druhý
okruh, který nás zavedl jednak
do nejstarší části zámku, ale
především do sbírek Františka
Ferdinanda d’Este.
V dubnu pokračovaly samozřejmě i vycházky. Hned
1. dubna jeli zájemci vlakem do Rapotic, pak šli pěšky
do Lukovan, odtud do Zbýšova
a ze Zbýšova autobusem do Zastávky. Dne 8. dubna se jelo
vlakem do Kralic a pak se šlo
do údolí Chvojnice a až do Mohelna, z něhož se busem všichni vrátili domů. Dne 15. dubna
odjeli naši turisté do Krahulova
a pak šli k řece Jihlavce, do obce
Sokolí a do Račerovic. Následně ještě do Třebíče, kde navštívili židovský hřbitov a židovské
město. Dne 22. dubna nejdřív
odjeli všichni vlakem do Studence, kde přestoupili a dojeli až do Kojatína. Pak se šlo už
pěšky k Opatovskému rybníku
a do Hostákova, obcí Hostákov
k Mlýnskému potoku a do Vladislavi. V úterý 29. dubna jeli
všichni nejdřív busem do Mohelna a z Mohelna už pěšky
na Hadcovu step, do údolí Jihlavky a k Mohelskému mlýnu.
Květnová schůze byla slavnostní – už v březnu se slavil ve velkém sále Dělnického
domu Mezinárodní den žen,
tentokrát to byl Den matek.
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Vzhůru na Karlštejn (foto: B. Vinohradský)

Karlštejn (foto: B. Vinohradský)

Na Konopišti (foto: Jiřina Štěpánková)

Rozhledna u Ocmanic 428 m n. m. (foto: Aleš Dumek)

Při obou schůzích nechybělo
pohoštění a krásný program.
A zase následovaly vycházky – 6. května z Náměště směr
Třebíč, Vicenice, Ocmanice
do údolí řeky Oslavky a do Naloučan. Dne 13. května se jelo

vlakem do Brna, tramvají doBystrce a na přehradu. Kolem
přehrady k rozcestníku Rakovec, do Podkomorských lesů
a do Ostrovačic. Dne 20. května se účastníci dopravili vlakem
do Střelic a pěšky šli do Želešic.

A konal se další zájezd:
22. května. Do Jeseníků jsme
vyjížděli už brzo ráno, protože program byl opravdu nabitý! Dopoledne jsme navštívili
arboretum Makču Pikču, hrad
Sovinec a Pradědovu galerii
U Halouzků v Jiříkově. Poobědvali jsme v Rýmařově a odpoledne jsme vyrazili na Slezskou
Hartu, na Uhlířský vrch (což je
vyhaslá sopka!) a na přehradu
Kružberk. Unaveni, leč spokojeni jsme se vrátili večer domů.
Vlastně poslední květnovou
akcí byla vycházka 28. května,
která vedla do Hvozdce, odtud
pěšky směr Javůrek, z Javůrka do Domašova a pak zpátky
do Zastávky.
Za klub seniorů:
Zora Stejskalová, Iva Klímová

ZAHRÁDKÁŘI ZASTÁVKA
Nejdůležitějším zasedáním
sdružení Zahrádkářů na Zastávce je jejich valná hromada,
která se letos konala 13. dubna. Předseda měl příležitost
přivítat na našem jednání
také milé hosty ze zahrádkářské organizace ze Slovenského Grobu. Od loňského roku
vykonává funkci předsedy
sdružení pan Jaroslav Klíma,
který v této funkci nastoupil
po panu Janu Křivém. Nynější předseda na valné hromadě
informoval všechny zúčastněné o tom, co vše zahrádkáři
řešili v uplynulém roce. Výbor zároveň poděkoval panu

Karlu Karáskovi za dlouholetou a obětavou činnost a předal mu dárek.

Jedním z prvních úkolů sdružení bylo zabezpečit činnost
a další rozvoj hospodářského
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zařízení. Byla provedena kontrola stavu moštárny, sušárny
a místnosti pro vaření povidel.
Sušárna si vyžádala náročnou
opravu hřídele na sušicím karuselu. Vaření povidel vyžadovalo výrobu nových míchadel
a úpravy na pohonech. Všechny náročné práce se podařilo zvládnout hlavně přispěním
pana Kocába, Kliky, Karáska,
Gotvalda, Konečného a Klose.
Těmto jmenovaným patří dík
za to, že bylo možné na podzim členům organizace,ale
i ostatním zájemcům zpracovat
1165 kg ovoce na povidla, usušit 170 kg ovoce a v moštárně
vylisovat 5739 l jablečné šťávy.
Při ukončování provozu se
však na zařízeních opět objevily
poruchy, které se musí odstraňovat v tomto roce. Pro letošní
rok je také nutné pod vlivem trvale narůstajících cen za energie, dřevo a vodu přistoupit
k úpravě zpracovatelských cen.
Za moštování se bude účtovat
4 Kč za litr šťávy (3 Kč pro členy
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organizace), za výrobu povidel
9 Kč/1 kg, za sušení 10 Kč/1 kg
surového ovoce. Meruňky se
sušit nebudou.
Pro zlepšení prostředí společenské části střediska zahrádkářů byl nahrazen původní
koberec keramickou dlažbou,
což značně přispělo ke zlepšení
vzhledu kuchyňské části. Velký
kus práce při těchto úpravách
odvedl Pavel Vít.

Dne 28. září 2013 členové sdružení opět zorganizovali Výstavu zahrádkářských výpěstků v rámci programu Dnů
Zastávky. Nejlépe byly hodnoceny vystavované expozice
a výpěstky Kuchyňkových, Vítových a květiny paní Janošíkové a Řezáčové.
V loňském roce se účastnili členové sdružení ze Zastávky oslav 50 let činnosti organizace ve Slovenském Grobu.
Pravidelná setkávání mezi členy obou organizací budou letos pokračovat u příležitosti již
40. výročí navázání družebních
vztahů! V březnu byli členové
zastávecké organizace pozváni
zahrádkáři ze Slovenského Grobu na výstavu vín. A na sobotu
2. srpna jsou opět zváni do Slovenského Grobu všichni členové zahrádkářů ze Zastávky.
Za zahrádkáře
Zora Stejskalová

ŠACHY
ZASTÁVKA
12. 3. 2014
Memoriál Leoše
Roztočila
Oproti předchozím letům,
kdy se hrálo v restauraci na Čechii, se letos hrál oblíbený
místní „blicák“ v malém sále
Dělnického domu, kde se sešlo
dvanáct statečných, kteří změřili síly v jedenácti kolech. Nejlépe si vedl Jiří Sysel s deseti
výhrami. O pořadí na druhém
až čtvrtém místě rozhodovala při rovnosti bodů pomocná
kritéria. Stříbrnou příčku obsadil Jan Karber, bronzovou
Jiří Kubíček a bramborovou
Miloš Šic. Po tříbodové pauze
následoval na 5. místě Dušan
Lacko, pak dva dnes již neaktivní šachisté Miroslav Macholán a Radko Odehnal následovaní autorem těchto řádků.
Na devátém místě se umístil
Ivoš Moll. Do elitní desítky se
dostal Petr Pečenka mladší.
Hned za ním skončil jeho tatínek Petr Pečenka starší a tabulku uzavřel Martin Žaža.

8.–15. 3. 2014
MČR mládeže do 16 let

22. 3. 2014
Finále KP DMD

Letos se v Koutech nad
Desnou hrálo 8.–15. 3. 2014
MČR mládeže do 16 let, kterého se účastnila kompletní sestava Richterových (Nataša, Julča, Rudík a maminka Nataša)
a Daniela Dumková.
V
mistrovské
kategorii
D12 obsadila Julie Richterová
s 5,5 body z 9 možných skvělé 5. místo. Škoda prohry v posledním kole, v případě výhry by
to možná bronzově zacinkalo.
V národním OPENu hráli Rudík Richter a jeho maminka Nataša Richterová, kteří jeli hlavně
sbírat zkušenosti v turnaji s velmi silnou konkurencí. Rudík nasbíral 2 body a obsadil 58. místo, jeho maminka nasbírala
2,5 bodu a obsadila 55. příčku.
Nataša Richterová, která hrála
FIDE OPEN, se umístila s pěti
body na pěkném 17. místě. Daniela Dumková, která hrála také
FIDE OPEN obsadila se ziskem
3,5 bodu 40. místo.

Do Vyškova jsme tak jeli
v sestavě David Dumek, Jakub
Strnad, Richard Brázda, Martin Žaža, Rudolf Richter a Petr
Pečenka. V prvním kole jsme
se střetli s družstvem z Veselí nad Moravou a prohráli
1,5:3,5.
Ve druhém kole nás čekal
domácí Vyškov, dosavadní
lídr soutěže a opět jsme prohráli 1,5:3,5. Potom nás čekaly dvakrát Ratíškovice. Tajně jsem doufal ve dva kanáry,
ale ani dvě výhry 4:1 nebyly
k zahození.
Celkově jsme ve finále vybojovali 6 bodů, k nim přičetli ten jeden, který jsme
si přinesli ze základní části
a v celkovém součtu to stačilo
na konečné 6. místo. Což bylo
vzhledem k organizaci soutěže
a možnostem našeho družstva
maximum.
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28. 3. 2014
OP Brno-venkov
v Kuřimi
Devítikolový turnaj letos
hrálo 68 dětí. Nejpočetnější
zastoupení měli samozřejmě
domácí, šest účastníků přijelo ze Zastávky a jeden účastník dorazil na poslední chvíli
z Ivančic. Absolutním vítězem
se stal domácí David Němec se
ziskem 7,5 bodu z 9 možných.
Až na pátém místě se umístil
jako první nekuřimský účastník David Dumek (Šachy Zastávka). Vyhodnocení probíhalo samozřejmě také v rámci
věkových kategorií.
H8: Rudolf Richter (Šachy Zastávka), Lukáš Petříček
a Adam Boček (oba ŠK Kuřim), všichni 6 b.
H14: Jakub Němec 7 b
(ŠK Kuřim), David Dumek
6,5 b (Šachy Zastávka), Miroslav Bauer 6 b (ŠK Kuřim)
V ostatních věkových kategoriích jsme na medaili
nedosáhli.

Finále OP Brno-venkov
2013–2014
V
předposledním
kole
jsme oplatili Střelicím porážku z prvního kola 4,5:2,5 a zachovali tak medailovou naději. V posledním kole jsme sice
prohráli s Kuřimí „E“ 3:4, ale
i přesto jsme uhájili 3. místo ze
základní části soutěže.
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Celkové pořadí:
1. ŠK Kuřim „E“
2. ŠK Sokol Tišnov
3. Šachy Zastávka
4. ŠK Lokomotiva Brno „L“
5. ŠK Kuřim „D“
6. ŠK Střelice „B“
7. ŠK Lokomotiva Brno
8. TJ Slovan Ivančice

Rajhrad 2014 – KP 5
Dne 5. 4. 2014 se uskutečnil 28. ročník Memoriálu Jana
Krejčího v Rajhradě. V nejstarší
kategorii se sešlo devět účastníků, kteří hráli systémem každý
s každým. Jedinou zástupkyní
našeho oddílu a něžného pohlaví v turnaji v jedné osobě
byla Daniela Dumková, která
v konečném pořadí obsadila
přesný střed tabulky. V sedmikolovém turnaji starších žáků
jsme měli pět zástupců. Nejlépe si vedla Julie Richterová, která se ziskem 4,5 bodu obsadila
11. místo. Hned za ní se umístil Richard Brázda se 4 body.
Davidovi Dumkovi tentokrát
nevyšlo poslední kolo a se ziskem 3,5 bodu obsadil 22. místo.
Na 24. místě se umístil Petr Pečenka se třemi body následovaný 25. Václavem Motlem, který
vybojoval také 3 body. V turnaji
hrálo celkem 39 chlapců a děvčat. V turnaji mladších žáků
nás mezi 37 účastníky reprezentovali Rudolf Richter (4,5 b)
a Martin Žaža (4 b). Po výborných výkonech obsadili 7.
a 11. místo.

MČR školních družstev
1.–5. tříd
O tom, že nakonec na MČR
díky divoké kartě pořadatele pojedeme, jsme se dozvěděli
týden před zahájením mistrovství. V pondělí 7. 4. 2014 dopoledne jsme se naložili a odjeli do Vyškova v sestavě Julie
Richterová, Richard Brázda,
Petr Pečenka, Hana Hradílková a Rudolf Richter. V prvním
kole jsme se potkali s družstvem z Katovic. Jejich vedoucí nás ubezpečil, že se nejedná
o polské Katowice (psáno s w),
ale o jihočeské Katovice. Vyhráli jsme 3:1. Ve druhém kole
jsme prohráli opačným výsledkem s dětmi z Frýdku-Místku.
Třetí kolo vyznělo jednoznačně pro nás, když jsme družstvo ZŠ Stříbrná Skalice doslova smetli 4:0. Ve čtvrtém kole
jsme byli opačným výsledkem
vydrceni týmem ZŠ Na Lukách
Polička 0:4. V pátém kole jsme
rozdrtili poměrem 4:0 ZŠ Jana
Železného Prostějov. V úterý jsme po snídani remizovali s Adamovem 2:2. V sedmém
kole jsme málem dostali kanára od ZŠ Brána jazyků Praha
0,5:3,5. V osmém kole nám ovšem kanára nadělily děti z Budějovic, konkrétně družstvo
CZŠ Rudolfovská České Budějovice – 0:4. V posledním devátém kole jsme těsně porazili
ZŠ V. Talicha Most 2,5:1,5. Protože se vyhodnocovalo olympijským způsobem, počítal se
doslova každý uhraný půlbod.

V součtu jsme nasbírali
17 bodů, což stačilo na celkové 18. místo ve 30členném startovním poli.
Přitom na to, abychom
skončili v první polovině,
stačilo uhrát o 1,5 bodu
víc, na TOP 10 jsme ztráceli 3 partiové body. Buďme rádi za to, že jsme
mohli MČR hrát a buďme hrdí na to, že jsme
18. v republice. Naposledy
se totiž povedlo týmu základky postoupit na MČR
v ročníku 2008/2009, kdy
družstvo ve složení Radek
Musil, Roman Krupica,
Daniela Dumková a David Dumek vybojovalo
10. místo.
autor předchozích článků
Aleš Dumek

MČR školních družstev
středních škol
Ve dnech 15. a 16. 4. 2014
jsme se zúčastnili MČR školních týmů v šachu, které se konalo v hotelu Pavla ve Vlachovicích u Nového Města n. M.
Po celou dobu turnaje se nám
dařilo, zahájili jsme jej výhrou 4:0, a tak jsme měli možnost hrát s nejlepšími týmy.
Až do posledního kola jsme se
drželi na dohled medailových
umístění, na které stále byla
šance, ale na konci nás čekala
trpká porážka 0:4 od celkově
třetí Orlové. Družstvo Gymnázia TGM Zastávka ve složení

ŠK Duras BVK – Královo Pole, ŠK Lokomotiva
Brno A, Šachy Zastávka, …
Naše družstvo si nevedlo
vůbec špatně, což dokazuje celkové 5. místo. Letos
jsme po delší době postavili
družstvo bez hostů a nutno
říci, že jsme dopadli opravdu dobře.
Aleš Dumek

MČR dětí do 8 let
Ve dnech 10. a 11. 5.
2014 se konalo Mistrovství ČR hochů a dívek
do 8 let (nar. 2006 a mladIlustrační foto
ší) v historickém městě Tábor. Náš oddíl reprezenRudolf Zezula, Nataša Richte- toval Ruda Richter a skončil
rová, Daniela Dumková a Da- na krásném 6. místě z více než
vid Dumek obsadilo pěkné 80 chlapců!
13. místo z celkem 29 zúčastněK tomu lze dodat, že od stříných týmů. Všem účastníkům brné či bronzové medaile ho
gratulujeme a věříme, že příští dělilo pouze pomocné hodnorok se družstvo ve stejném slo- cení, neboť hráči na 2.–6. mísžení umístí ještě lépe.
tě uhráli všichni 7b./9. A pro
Nataša Richterová, septima; úplnou úplnost – maminka,
převzato z www.gzastavka.cz doprovod, koučka a pisatelka
tohoto článku Nataša Richterová st. se sebekriticky přihlásila
12. 4. 2014
do doprovodného turnaje, aby
KP DMŽ 2014 – Kuřim
se nemusela dívat na Rudíkovy
Letos se v Kuřimi sešlo partie, (které těžko mohou nena turnaji družstev mladších chat někoho klidným) a umožžáků v rapidšachu 14 družstev, nila tak synovi klidné a nerukterá bojovala o dvě postupová šené odehrání turnaje, což se
místa na MČR. Domácí využi- osvědčilo, (nikdo mu nenadáli výhody domácího prostředí, val, nikdo ho nebil, …), a tak
překvapení v podobě silných byla odměněna v podobě řady
hostů v sestavách a vypálili Rudíkových vítězství. S vlastní
rybník všem soupeřům. Pořa- bodovou nadílkou už to bylo
dí: ŠK Kuřim B, ŠK Kuřim A, horší, po slušných sobotních
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3,5/6 už v neděli nic nekáplo,
čím hrál Rudík lépe, tím byla
maminka myšlenkami více jinde, což se soupeřům náramně
hodilo do krámu. Se společným
bodovým ziskem a celkovým
průběhem turnaje jsme však
maximálně spokojení.
Nataša Richterová st.

Ratíškovice 2014 – KP 6
Třetí květnovou sobotu se
setkali jihomoravští mládežníci na turnaji Ratíškovické
šachy, kterýžto byl posledním turnajem ze šestidílného seriálu rapidových turnajů
sezony.
Z původně přihlášených
101 dětí jich přijelo 95, tedy

takřka všichni. V tělocvičně
ZŠ Ratíškovice, která je využívána mimo jiné jako sál kulturního domu, je místa dost
jak pro hráče, tak i pro doprovod. Naši mládežníci již neměli naději na vybojování postupu na MČR, které se bude
hrát v září, ale jeli na turnaj s cílem vylepšit si osobní
umístění v soutěži.
Martin Polák se pouštěl
do divokých výměn figur, které v drtivé většině vyzněly lépe
pro soupeře. Po jediné výhře
obsadil s 1 bodem 95. místo. Václav Motl uhrál 3 body
a obsadil 63. místo. Škoda
prohry v posledním kole, která jej stála 20 míst v pořadí
(43. místo obsadila se 4 body

jeho přemožitelka z posledního kola).
Martin Žaža uhrál také
3 body a obsadil 62. místo.
Petr Pečenka vybojoval pro
změnu také 3 body a obsadil
58. místo. To Richard Brázda
si vedl lépe a se ziskem 4 bodů
obsadil 37. místo. TOP 20
uzavíral Rudolf Richter se
4,5 body. Nejlépe ze zastáveckých si v turnaji vedl David
Dumek, který s 5 body obsadil
14. místo.
Aleš Dumek
(Převzato z http://sachy.zastavka.cz a redakčně zkráceno.
Článek MČR školních družstev
středních škol převzat z www.
gzastavka.cz.)

inzerce

AKČNÍ NABÍDKA
BRAMAC
Bramac Classic

ZA SKVĚLOU CENU

171 Kč/m2
vč. DPH

Cena platí při předložení tohoto inzerátu.

www.strechychodska.cz
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Vysoké Popovice

LETÍM
PRO NOVOU
STŘECHU
724 433 973
popovice@chodska.cz

HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR
STAROSTY OBCE ZASTÁVKA
V sobotu 31. května 2014 se brzo ráno začali sjíždět mladí hasiči
z celého okolí do areálu sportovního stadionu TJ Čechie, aby se
utkali v disciplínách požárního sportu „O pohár starosty obce
Zastávka“.

MLADŠÍ ŽÁCI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kuřim A
Syrovice
Vojkovice A
Lelekovice
Rosice A
Železné
Bratčice
Újezd A
Zastávka
Přísnotice
Zbraslav
Rosice B
Veverská Bítýška
Hrušovany
Újezd B
Rosice C
Vojkovice B
Kuřim B

STARŠÍ ŽÁCI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Železné
Kuřim
Syrovice
Žabčice
Bratčice
Bosonohy
Veverská Bítýška
Mělčany
Vojkovice
Přísnotice
Zbraslav
Rosice
Zastávka
Zbýšov
Hrušovany
Říčany

Tato soutěž se v naší obci
koná téměř deset roků a vždy
se jí účastní velký počet soutěžních družstev. Bohužel
v minulém roce jsme soutěž
museli zrušit, jelikož přívalový déšť zamezil využití sportovních ploch, ale možná
i proto v letošním roce tuto
soutěž navštívilo přes třicet
soutěžních týmů. Naše soutěž
je zařazena do seriálu soutěží celoroční Ligy mládeže Brno-venkov. Podle účastníků
se do Zastávky sjelo nejvíce
týmů ze všech dosud uspořádaných soutěžních klání ligy.
Soutěžilo se ve dvou disciplínách: ve štafetě 4 × 60 metrů a v požárním útoku. Postupně se na jednotlivé starty
postavilo 340 soutěžících
ve dvou kategoriích mladších
a starších žáků. Zastávku reprezentovaly dva týmy, jak
mladší tak straší žáci. Při splnění první disciplíny, tedy štafety 4 × 40 metrů naši hasiči
drželi přední místa žebříčku,
nicméně při požárním útoku zklamala technika a čerpadlo odmítlo spolupracovat.
Naši svěřenci tak utrpěli časovou ztrátu, která je posunula
na zadní místa výsledkové listiny. Bohužel i to se stává a někdy výsledek neovlivní ani
to, že chodili dvakrát týdně
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trénovat, aby se ve své domovské obci ukázali v tom nejlepším světle.
I přes nesnáze s čerpadlem
však neskončili na posledním
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místě a zařadili se mezi družstva v druhé půlce hodnocení.
V letošním roce nás ale čeká
ještě pár soutěží a já věřím, že
si naše družstva opět dovezou

pohár za své výsledky, tak jako
tomu bylo například při účasti
na postupových soutěžích.
Zdeněk Milan,
starosta hasičského sboru

Hned v prvním roce existence Fotbalového Klubu Mládeže Kahan se družstvu
žáků podařil fantastický úspěch, a to postup do krajského přeboru žáků.

PRVNÍ ROK FKM KAHAN?
POSTUP DO KRAJSKÉHO
PŘEBORU ŽÁKŮ
Družstvu, složenému z hráčů Zastávky, Zbýšova, Příbrami, Veverských Knínic, Říčan,
Domašova, se hned v prvním roce společného působení podařil historický postup
do krajského přeboru žáků. Již
od prvních kol se usadil na vrcholu tabulky, kde vydržel až
do konce sezóny.

Za celou sezónu hráči
a hráčky starších žáků FKM
Kahan okusili hořkost porážky pouze dvakrát a jednou se
se soupeřem rozešli smírně.
Ze všech ostatních zápasů
vždy odcházeli se vztyčenou
hlavou a krásným hřejivým
pocitem vítězství. Naše fotbalové naděje dělaly všem fanouškům velkou radost nejen

velkým počtem vítězství, ale
také předváděnou hrou a obrovským přídělem golů, kterými zatěžovaly konta soupeřů.
Všem hráčům patří obrovské
uznání a velká gratulace, stejně tak jako trenérům tohoto
družstva Vespalcovi, Šrámkovi, Čechovi.
Nyní před námi stojí nová
výzva: nejvyšší krajská soutěž
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o každý bodík a dosáhnou co
nejlepších výsledků. Nezbývá
nic jiného než všem klukům

žáků. Všichni pevně věříme,
že naši žáci naváží na perfektní výkony z této sezóny a budou se se stejnou vervou prát
Rk. Tým
1. Kahan

a dívce držet pěsti a ze všech
sil je podporovat a fandit jim.
Petr Pospíšil

Záp
21

+
18

0
1

2

Skóre
118: 32

Body
55

2.

MS Brno

21

13

3

5

55: 26

42

3.

Rosice

21

13

3

5

48: 26

42

4.

NORDIC

21

12

3

6

59: 21

39

5.

Mikulov

21

11

2

8

55: 30

35

6.

Ivančice

21

11

1

9

78: 42

34

7.

Slatina

21

8

4

9

40: 57

28

8.

Novosedly

21

7

2

12

45: 83

23

9.

Měnín

21

7

1

13

38: 73

22

10. Rajhrad

20

6

1

13

35: 67

19

11. Tuřany

21

5

3

13

40: 56

18

12. Hustopeče

20

1

2

17

24:122

5

(Prav)

(22)
(12)
(9)
(6)
(2)
(4)
(-2)
(-10)
(-11)
(-8)
(-12)
(-25)

TURNAJ NEJMENŠÍCH FOTBALISTŮ
A FOTBALISTEK
Dne 1. června se na hřišti TJ Čechie Zastávka konal,
jako doprovodná akce ke Dni
dětí, velký fotbalový turnaj
pro ročníky 2006 a mladší.
Účastnilo se ho deset týmů ze
širokého okolí: Tišnov, Zbýšov, Náměšť nad Oslavou,
Soběšice, Ivančice, Zbraslav,
Ořechov, Rajhrad a dvě naše
družstva – Zastávka a Kahan.
Oba naše týmy statečně bojovaly o co nejlepší výsledek v každém utkání. I když ne vždy
snaha stačila, tak turnaj byl
pro všechny veliký zážitek, a to
i díky zázemí, které nám zajistili „Babičáci“.
Turnaj se hrál na dvě skupiny, ve skupině hrál každý
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s každým. Družstvo Zastávky porazilo všechny soupeře
a ve své skupině suverénně zvítězilo bez prohry s excelentním skórem 35:2. Družstvu
FKM Kahan se i přes výborné
výkony všech hráčů a hráček
nepodařilo dosáhnout takových výsledků jak družstvu Zastávky, ale i přesto zaslouží obrovskou pochvalu.
Po obědové pauze přišly
na řadu zápasy play off. Tým
FKM Kahan nastoupil ve dvouzápasovém boji proti Zbraslavi
o konečné 9. místo. Po bojovném výkonu se podařilo vyhrát
oba dva zápasy, a tak jsme skončili na 9. místě. Tým Zastávky
nastoupil v boji o medaile proti těžkému soupeři z Tišnova.

Bohužel se našim hráčům nepodařilo i přes dobrý výkon
postoupit do finále, a tak kluky
čekal boj o bronzovou medaili. Po dalším výborném výkonu kluci porazili svého soupeře
a zaslouženě vybojovali krásné
3. místo.
Konečné pořadí v turnaji:
1. Tišnov
2. Zbýšov
3. Zastávka
4. Náměšť
5. Soběšice
6. Rajhrad
7. Ivančice
8. Ořechov
9. Kahan
10. Zbraslav
Petr Pospíšil

Fairtradová řídicí skupina
při Gymnáziu T. G. Masaryka
Zastávka uspořádala Férovou
snídani dne 10. května v Zastávce, čímž se zapojila do celorepublikového happeningu
na podporu fair trade a lokálních surovin.
První ročník Férové snídaně proběhl úspěšně, sešlo se asi
30 lidí, z toho snad polovina
děti, které nadšeně vybarvovaly

omalovánky a dospělí se snažili přijít na zapeklitý kvíz, aby si
zasloužili fairtradový odznáček.
Někteří přinesli doma upečené
buchty z fairtadových nebo lokálních surovin, čaje v termosce nebo pečivo z domácí pekárny. Studenti prodávali kávu, čaj
a další férové dobroty, ze kterých výtěžek putuje na zařízení Gymnazijní čajovny. Sáčky
od čajů a sedlinu od kávy jsme

rovnou házeli do vermikompostéru, kde všechen odpad
žížalky svědomitě zpracovávají. Snídaně se volně prolnula
s obědem, bylo to zkrátka moc
příjemné dopoledne.
Oficiální stránky akce:
www.ferovasnidane.cz
Karolína Čapková,
studentka GTGM Zastávka
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ŠKOLSTVÍ

FAIRTRADOVÁ SNÍDANĚ

VÝROČNÍ ŠKOLNÍ ROK V ZUŠ
S příchodem krásných teplých dnů se nám odchází do práce hůř než jindy.
Lépe jsou na tom školáci. Ti opět netrpělivě „stříhají metr“ a většinou jsou už
duchem na prázdninách. Zbývá jen pár dní, než z rukou svých učitelů převezmou
výsledky své celoroční práce. V naší škole se tak stane už po šedesáté.

Činnost školy byla zahájena
1. září 1953, kdy byla otevřena jako pobočka nově vzniklé hudební školy v Rosicích.
Ředitelem školy se stal žák
Leoše Janáčka, pan Vladimír
Malacka. Jemu, ale i dalším,
kteří se o založení a rozvoj
školy zasloužili, patří náš dík.
To, co nám dnes přijde zcela samozřejmé, možná nebylo snadné prosadit a zrealizovat. Z významných osobností
bych chtěl zmínit především
pana Jana Čápa, který se
stal ředitelem hudební školy

Vladimír Malacka,
zakladatel školy
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v Zastávce po jejím osamostatnění ve školním roce
1959/1960 a po opětovném
sloučení ve školním roce
1961/1962 působil jako ředitel hudební školy v Rosicích.
Statut školy se v dalších letech několikrát měnil, střídala
se léta samostatnosti a spojení nejen se školou v Rosicích,
ale i ve Zbýšově. Od školního
roku 1995/1996 až do současnosti je naše škola opět pobočkou školy rosické.
V průběhu minulých šedesáti let se také několikrát měnil název uměleckých škol.
Původně Hudební školy se
v roce 1961 staly Lidovými
školami umění a vžilo se pro
ně označení „Liduška“, které přetrvává dodnes, přestože
název Základní umělecká škola platí již od roku 1990, tedy
téměř dvacet pět let.
Při příležitosti výročí založení školy byl uspořádán
slavnostní koncert a výstava v místě jejího sídla, v Rosicích. Prostory zámeckého kulturního centra byly

důstojným hostitelem akce,
na které zazněly oblíbené
skladby různých žánrů od baroka až po současnou populární hudbu ve společném podání žáků a učitelů.
Naše škola tu měla významné zastoupení, a to nejen v hudebním oboru. Například vystoupení žákyň tanečního
oboru pod vedením paní učitelky Lenky Žaludové bylo
milým oživením celého programu a sklidilo velký potlesk.
Součástí koncertu pak byla
výstava zaměřená na témata
„Světla města“ a „Hudba a tanec“, na níž nalezla své dílo
většina z přibližně padesáti
zastáveckých žáků výtvarného
oboru vedeného paní učitelkou Milenou Krupicovou.
Pro více než dvě stě hostů bylo po skončení koncertu
připraveno malé občerstvení,
během něhož si mohli přečíst
zajímavosti z historie, nahlédnout do kronik, prolistovat
alba či prohlédnout vystavené
fotografie.

Ve výročním školním roce převezme své vysvědčení ze ZUŠ
přibližně 170 žáků. Předávat budou tito učitelé:
TANEČNÍ OBOR:

Lenka Žaludová
VÝTVARNÝ OBOR:

Milena Krupicová
HUDEBNÍ OBOR:

Roman Andrle

kytara

Kamila Prokešová

klavír

Jiří Suchomel

housle

Jiří Skřípek

akordeon

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

Zvláštní – absolventské – vysvědčení je letos připraveno
pro tyto žáky:
HUDEBNÍ OBOR:

Tereza Patočková

taneční obor

Veronika Hlávková

výtvarný obor

Anita Svačinová

výtvarný obor

Kateřina Jandáková

výtvarný obor

Jakub Posádka

hudební obor – kytara

Tereza Patočková

hudební obor – klavír

Barbora Kočičková

hudební obor – klavír

Klára Pokorná

hudební obor – klavír

Denisa Filová

hudební obor – elektronické klávesy

Alena Loučková

hudební obor – klarinet

Kryštof Kratochvíl

hudební obor – trubka

Michal Rejda

hudební obor – trubka

Edgar Raisigl

hudební obor – tenorová tuba

Někteří žáci měli důvod
k radosti už v průběhu školního roku, když byli oceněni
za své výkony v okresním kole
soutěže ve hře na kytaru vyhlašované MŠMT. Jsou to:
Adam Mynář – sólová hra,
kategorie 0.c, 3. místo
Kateřina Fabiánková, Tomáš
Fabiánek – komorní hra, kategorie II., 3. místo.
Jim i panu učiteli Romanu
Andrlemu k tomuto úspěchu
blahopřeji.
Umělecká činnost naší školy zahrnuje každoročně i řadu
veřejných vystoupení. Letos
jich bylo přibližně patnáct. Při
délce školního roku vychází jedna až dvě akce měsíčně.
To rozhodně není málo, zvlášť
když si uvědomíme, že každé
vystoupení je třeba připravit
a secvičit. Všem vystupujícím
i učitelům za přípravu těchto
vystoupení děkuji a na následující straně přinášíme jejich
stručný přehled.
Těší mě, že zájem o umělecké vzdělání v Zastávce ani
po šedesáti letech neustává. Získané znalosti a dovednosti žákům umožňují prožít bohatší život díky hudbě,
tanci a výtvarnému umění.
Někteří pokračují ve studiu
a vrátí se do školy jako noví
kolegové svých bývalých učitelů. Takové setkání je přínosem pro žáky i celkový rozvoj
školy, protože mladí pedagogové přenášejí své nadšení
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17. října 2013

Žákovský koncert

Sál ZUŠ

14. listopadu 2013

Žákovský koncert

Sál ZUŠ

10. prosince 2013

Vánoční žákovský koncert

Domov pro seniory

12. prosince 2013

Vánoční žákovský koncert

Dělnický dům

13. února 2014

Žákovský koncert

Sál ZUŠ

11. března 2014

Žákovský koncert

Sál ZUŠ

28. března 2014

Slavnostní koncert k 60. výročí založení ZUŠ

ZKC Rosice

10. dubna 2014

Žákovský koncert

Sál ZUŠ

9. května 2014

I. Absolventský koncert

ZKC Rosice

16. května 2014

II. Absolventský koncert

ZKC Rosice

4. června 2014

Žákovský koncert

Domov pro seniory

5. června 2014

Závěrečný žákovský koncert

Dělnický dům

Vystoupení žáků na farmářských trzích

Nádvoří zámku Rosice

Žákovský koncert pro MŠ

Sál ZUŠ

8. června 2014
červen 2014

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

na služebně starší členy učitelského sboru, kteří jim zase
předávají své zkušenosti. Myslím, že kdyby zakladatel školy, pan Malacka, měl možnost
dnes školu navštívit, nebyl by
zklamán a snad by byl i potěšen tím, jak se jeho dílo za několik desetiletí rozvinulo.
Věřím, že základní umělecká škola bude v Zastávce
poskytovat kvalitní umělecké vzdělání ještě dlouhá léta.
Nábor a přijetí nových žáků
pro příští školní rok se uskuteční v červnu tohoto roku.
Bližší informace vám rádi
30 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

poskytneme na telefonním
čísle 724 561 996.
Počet nově přijímaných
žáků je omezen kapacitou
školy, kterou nelze navyšovat,
doporučuji tedy nenechávat
přihlášku na poslední chvíli. Chtěl bych vás také upozornit na novou internetovou
prezentaci naší školy na adrese www.zusrosice.cz, kde
naleznete důležité informace
o studiu a školném, přihlášky
ke studiu, pozvánky na akce
a další zajímavé informace.

Přeji krásné slunečné léto
všem žákům, učitelům i vám,
čtenářům Zpravodaje a těším
se na setkání v příštím školním roce.
Jiří Skřípek, ředitel ZUŠ

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

Slavnostní koncert
k 60. výročí založení ZUŠ
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Výstava žáků výtvarného oboru při slavnostním koncertě
k 60. výročí založení ZUŠ
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Výstava žáků výtvarného oboru při slavnostním koncertě
k 60. výročí založení ZUŠ
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Vánoční koncert v sále Dělnického domu
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Panorama obce z návrší nad vlečkou do Babic

Panorama obce od Obory

