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SLOVO REDAKCE
Milí čtenáři ZZ,
pokud se týká aktuálního čísla Zpravodaje, vznikalo
za opravdu horkých letních dní. Doufáme, spolu s Vámi,
že nešlo o dny léta poslední. A proto se můžete těšit na letní
koktejl zajímavostí druhého čísla Zastáveckého zpravodaje.
Mezi „fresh“ novinky musíme započítat i úspěch
fotbalistů Zastávky. Příznivci kopané a TJ Čechie Zastávka
prožívali spolu s mužstvem A dramatickou sezónu, jež byla
korunována vítězstvím v I. B třídě a přímým postupem
do I. A třídy fotbalových soutěží. Blahopřejeme!
Do článku o aktivitách a soutěžích zastáveckých hasičů
se také nevešla horká novinka: postup družstva starších
žáků na mistrovství Moravské hasičské jednoty v Hlinsku
v Čechách. Držíme palce!
Následují detailní zprávy ze života dalších sportovních
a zájmových spolků a organizací působících v obci: výroční
zpráva TJ Čechie, výročí dobrovolných hasičů, činnost klubu
zastáveckých seniorů, úspěchy oddílu Šachy Zastávka nebo
hodnocení školního roku v ZUŠ Zastávka. Jelikož oslava
svátku dětí patří na Zastávce k tradičním akcím, dostaly
se na stránky Zpravodaje hned dva(!) články mapující její
zdařilý průběh. Rubrika Obec informuje rovněž ukazuje,
že Zastávka je obcí s aktivním přístupem občanů k životu
a k jejich vzájemnému se setkávání při nejrůznějších
příležitostech.
Hezké léto přeje redakce ZZ
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„A“ mužstvo TJ Čechie Zastávka
se svými fanoušky po vyhraném
utkání – jistota postupu
do I. A třídy
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OBEC INFORMUJE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se k Vám druhé číslo
Zastáveckého zpravodaje a jsem
velice rád, že Vám v rámci svého
příspěvku mohu popřát krásné
léto, plné pěkného počasí a příjemných setkání.
Léto však patří v našich zeměpisných končinách k obdobím,
kdy se nemohou zastavit stavební práce, a proto bude v některých místech naší obce rušno
i přes léto.
Nejvýznamnější akcí, která by
měla letos v létě v obci proběhnout, je zateplení základní umělecké školy. Zejména havarijní
stav oken v této budově nás přiměl k tomu, abychom zažádali
Státní fond životního prostředí ČR o dotaci nejen na výměnu
oken, ale též na zateplení budovy. V rámci akce budou zahájeny práce na změně v uspořádání
suterénu této budovy tak, aby se
tento stal plně využitelným pro
různé akce, výstavy, vernisáže, malé koncerty, které by pak
mohla škola, a zejména její šikovní žáci, využívat. Doufám,
že se podaří tuto akci realizovat podle předpokladů a zahájit školní rok 2015/2016 ve stanoveném termínu a v nových
a pěkných prostorách.
V sousední budově základní školy bude probíhat druhá
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etapa výměny oken, která se
tentokrát bude týkat jižního křídla školy. Naší snahou i v tomto
případě je, aby byl co nejméně
narušen školní rok. Doufáme,
že dobré zkušenosti, které jsme
získali v loňském roce, se potvrdí a že děti a jejich rodiče nebudou mít zkomplikovaný začátek
školního roku. Stejně jako loni
věříme, že realizaci akce finančními prostředky podpoří i Jihomoravský kraj.
Pevně věřím, že přes prázdniny se rovněž podaří dokončit
povrchy po vybudované kanalizaci v lokalitě Domky. Dokončení povrchů se bohužel protáhlo z toho důvodu, že jsme chtěli
v rámci akce napomoci v řešení
dopravní situace v této lokalitě
novou křižovatkou mezi Domky a Hutní osadou. Je bohužel
pro naši zemi stále typičtější,

že schvalovací procesy trvají
déle než vlastní realizace stavby.
Ačkoliv výčet naplánovaných
aktivit by výše uvedenými akcemi nemusel končit, tak Vás
na kraji léta nebudu dále unavovat a raději Vám umožním,
abyste si přečetli i další zajímavé články v našem čtvrtletníku.
Budu ještě raději, když se potkáme na některé z letních akcí
v naší obci. Ať je jí zastávecká
pouť, promítání letního kina či
společné loučení s prázdninami
a zčásti i s létem.
Děkuji Vám za pozornost,
kterou jste věnovali mému článku a přeji Vám především hodně
zdraví, štěstí a ještě jednou krásné léto Vám i Vašim blízkým.
Petr Pospíšil,
starosta obce

ilustrační foto

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 25. 2. 2015
ZO schvaluje:

1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 2. 2015
2. rozpočtové opatření č. 2/2015 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:
a) Účetní závěrka – výkazy Rozvaha, Výkaz
zisku a ztrát, Příloha, Fin 2-12M
b) Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
c) 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:
a) Účetní závěrka – výkazy Rozvaha, Výkaz
zisku a ztrát, Příloha
b) Záznamy z veřejnosprávních kontrol provedených v příspěvkových organizacích
c) Inventarizační zpráva
5. jednací řád Zastupitelstva obce Zastávka
6. jednací řád výborů Zastupitelstva obce
Zastávka
7. organizační řád obce Zastávka
8. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou
se mění vyhl. č. 2/2014, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných
her na celém území obce Zastávka
9. program rozvoje obce Zastávka na období
2015–2018
10. odpisový plán Základní školy a Mateřské
školy T. G. Masaryka Zastávka, okres Brnovenkov na rok 2015

11. odpisový plán Domu dětí a mládeže
Zastávka, okres Brno-venkov na rok 2015
12. prodej a kupní smlouvu o prodeji p. č.
115/4, zahrada, o výměře 220 m2 paní
H. P. za 100 Kč/m2 a náklady prodeje a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy
13. uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p. č. 986, zahrada, o výměře 238 m2 mezi
obcí Zastávka a paní M. H. a pověřuje starostu obce jejím podpisem
14. Smlouvu o možnosti provést stavbu garáže
na cizím pozemku, a to p. č. 123/14 o výměře 18 m2 a p. č. 123/15 o výměře 18 m2, ostatní plocha, v k. ú. Zastávka, uzavřenou mezi
obcí Zastávka a panem J. S.
15. prodej pozemku p. č. 123/14 o výměře 18 m2
a p. č. 123/15 o výměře 18 m2, ostatní plocha, v k. ú. Zastávka panu J. S., Zastávka
za cenu 300 Kč/m2 a náklady prodeje s tím,
že po splnění podmínek stanovených výše
uvedenou smlouvou uzavře obec s panem
J. S. kupní smlouvu o prodeji uvedených
pozemků
16. smlouvu o možnosti provést stavbu garáže
na cizím pozemku, a to p. č. 123/16 o výměře 18 m2 a p. č. 123/17 o výměře 18 m2, ostatní plocha, v k. ú. Zastávka, uzavřenou mezi
obcí Zastávka a panem V. B.
17. prodej pozemku p. č. 123/16 o výměře 18 m2
a 123/17 o výměře 18 m2, ostatní plocha,
v k. ú. Zastávka panu V. B. za cenu 300 Kč/
m2 a náklady prodeje s tím, že po splnění podmínek stanovených výše uvedenou
smlouvou uzavře obec s panem V. B. kupní
smlouvu o prodeji uvedených pozemků
18. smlouvu o možnosti provést stavbu garáže
na cizím pozemku, a to p. č. 123/18 o výměře 18 m2, ostatní plocha, v k. ú. Zastávka,
uzavřenou mezi obcí Zastávka a paní H. P.
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19. prodej pozemku p. č. 123/18 o výměře
18 m2, ostatní plocha, v k. ú. Zastávka paní
H. P. za cenu 300 Kč/m2 a náklady prodeje
s tím, že po splnění podmínek stanovených
výše uvedenou smlouvou uzavře obec s paní
H. P. kupní smlouvu o prodeji uvedených
pozemků
20. smlouvu o možnosti provést stavbu garáže
na cizím pozemku, a to p. č. 123/19 o výměře 18 m2 a p. č. 123/20 o výměře 18 m2, ostatní plocha, v k. ú. Zastávka, uzavřenou mezi
obcí Zastávka a panem Mgr. M. O.
21. ZO dále schvaluje prodej pozemku p. č.
123/19 o výměře 18 m2 a p. č. 123/20 o výměře 18 m2, ostatní plocha, v k. ú. Zastávka
panu Mgr. M. O. za cenu 300 Kč/m2 a náklady prodeje s tím, že po splnění podmínek
stanovených výše uvedenou smlouvou uzavře obec s panem Mgr. M. O. kupní smlouvu
o prodeji uvedených pozemků
22. smlouvu o možnosti provést stavbu garáže
na cizím pozemku, a to p. č. 123/21 o výměře 18 m2 a p. č. 123/22 o výměře 18 m2, ostatní plocha, v k. ú. Zastávka, uzavřenou mezi
obcí Zastávka a panem R. Ž.
23. prodej pozemku p. č. 123/21 o výměře 18 m2
a p. č. 123/22 o výměře 18 m2, ostatní plocha, v k. ú. Zastávka panu R. Ž. za cenu
300 Kč/m2 a náklady prodeje s tím, že po splnění podmínek stanovených výše uvedenou
smlouvou uzavře obec s panem R. Ž. kupní
smlouvu o prodeji uvedených pozemků
24. smlouvu o možnosti provést stavbu garáže
na cizím pozemku, a to p. č. 123/23 o výměře 18 m2 a p. č. 123/24 o výměře 18 m2, ostatní plocha, v k. ú. Zastávka, uzavřenou mezi
obcí Zastávka a paní L. K.
25. prodej pozemku p. č. 123/23 o výměře 18 m2
a p. č. 123/24 o výměře 18 m2, ostatní plocha,
v k. ú. Zastávka paní L. K. za cenu 300 Kč/m2
a náklady prodeje s tím, že po splnění podmínek stanovených výše uvedenou smlouvou uzavře obec s paní L. K. kupní smlouvu
o prodeji uvedených pozemků
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26. smlouvu o možnosti provést stavbu garáže
na cizím pozemku, a to p. č. 123/25 o výměře 18 m2 a p. č. 123/26 o výměře 18 m2,
ostatní plocha, v k. ú. Zastávka, uzavřenou
mezi obcí Zastávka a panem Ing. J. T. a paní
Ing. J. H.
27. prodej pozemku p. č. 123/25 o výměře 18 m2
a p. č. 123/26 o výměře 18 m2, ostatní plocha,
v k. ú. Zastávka panu Ing. J. T. a Ing. J. H.
za cenu 300 Kč/m2 a náklady prodeje s tím,
že po splnění podmínek stanovených výše
uvedenou smlouvou uzavře obec s panem
Ing. J. T. a Ing. J. H. kupní smlouvu o prodeji
uvedených pozemků
28. prodej a kupní smlouvu o prodeji p. č.
133/15 paní O. V. a kupní smlouvu o prodeji
p. č. 133/16 a 133/20 zastavěná plocha, o výměrách 18 m2 firmě UNIVERS za 300 Kč/m2
a náklady prodeje
29. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi
Správou dopravní cesty, státní organizace
(povinný) a obcí Zastávka (oprávněnou),
zahrnující právo na pozemku p. č. 127/1
vlastním nákladem a vhodným a bezpečným způsobem zřídit, provozovat, udržovat,
opravovat a odstranit kanalizační vedení
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
30. smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
obcí Zastávka a E.ON Distribuce, a. s., č. ZN
-014330028791/001 na stavbu pod názvem
„Zastávka-Blažek: NN příp. kab. ved.“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
31. smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
obcí Zastávka a E.ON Distribuce, a. s.,
č. ZN-014330028887/001 na stavbu pod
názvem „Zastávka-Krupica: NN příp. kab.
sm.“ a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy
32. uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k majetku České republiky č. 62-24662/2015 mezi obcí Zastávka a Hasičským
záchranným sborem Jihomoravského kraje, jejímž předmětem je bezúplatný převod

nákladního automobilu Avia 30 L v hodnotě
136 500 Kč pro účely využití jednotky SDH
obce Zastávka.

4.

II. ZO bere na vědomí:
1. informace o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce.
2. informace o činnosti příspěvkových organizací obce Zastávka a jí zřízených organizačních složek.
3. informaci starosty obce o činnosti organizací, jichž je obec Zastávka členem nebo
s nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan,

5.
6.
7.
8.

KTS Ekologie, Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …)
záměr pronájmu části budovy č. p. 139 (kancelář v přístavbě DD), stojící na pozemcích
p. č. 718 a p. č. 717/3, celková plocha nebytových prostor činí 12 m2
záměr pachtu části pozemků p. č. 195/1
a 196/1 o celkové výměře 87 m2
záměr prodeje p. č. 142/13 o výměře 92 m2
a zřízení věcného břemena
záměr prodeje p. č. 192/2 o výměře 151 m2
záměr pachtu p. č. 195/1 o výměře 50 m2.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 25. 3. 2015
I. ZO schvaluje:

1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 3. 2015
2. uzavření Smlouvy o provedení kontroly
hospodaření mezi obcí Zastávka a společností Daně a Audit, s.r.o. jejímž předmětem
je kontrola bytového hospodářství za období 2012 – srpen 2014
3. smlouvu o posílení nočních spojů s firmou
Kordis v rámci IDS JMK
4. smlouvu o dílo č. 15083 mezi obcí Zastávka
a firmou BALUN geo s.r.o., jejímž předmětem je zpracování inženýrsko-geologického průzkumu (lokalita Babická, č. p. 105)
5. rozpočtové opatření č. 3/2015 obce
Zastávka
6. „Individuální dotace z rozpočtu obce
Zastávka v roce 2015“ včetně příloh (žádost, vzor smlouvy)
7. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
8. uzavření kupní smlouvy o prodeji p. č. 142/13, ostatní plocha, o výměře
92 m2 v k. ú. Zastávka, a zřízení věcného

břemene, mezi obcí Zastávka a paní H. H.,
za 100 Kč/m2 a náklady prodeje a pověřuje
starostu jejím podpisem
9. uzavření kupní smlouvy o prodeji p. č.
190/2, zastav. plocha a nádvoří, o výměře
151 m2, k. ú. Zastávka, mezi obcí Zastávka
a panem R. P. za 100 Kč/m2 a náklady prodeje a pověřuje starostu jejím podpisem
10. uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p. č.195/1, zahrada, o výměře 50 m2,
k.ú. Zastávka, mezi obcí Zastávka a panem L. R. a pověřuje starostu obce jejím
podpisem
11. dodatek č. 2 k nájemní smlouvě číslo 2937300207 mezi obcí Zastávka
a Českými drahami na pronájem části pozemku p. č. 768/1 v k. ú. Zastávka
12. bezplatný
pronájem
velkého
sálu
Dělnického domu v Zastávce na konání
chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené
za myslivecký rok 2014 v honitbách v působnosti ORP Rosice
13. bezplatné využití prostor ve sportovním
areálu obce za účelem konání společensko-kulturního dopoledne v rámci oslav
1. máje
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14. uzavření Smlouvy o souhlasu s realizací
stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR – ÚZSVM mezi obcí Zastávka
jako stavebníkem a ČR – ÚZSVM na stavbu „Zastávka u Brna, ul. Babická – přechod
pro chodce“
15. dodatek č. 1-17433175168_0 ke smlouvě č. 1-6638552792_0 mezi obcí Zastávka
a společností Vodafone Czech Republic
a. s.
16. dodatek č. 1 ke Smlouvě č. NS 2/2013 o nájmu pozemku uzavřené mezi obcí Zastávka
a K. a Z. R. (zmenšení výměry)
17. uzavření Smlouvy mezi obcí Zastávka
a Základní školou a Mateřskou školou
T. G. Masaryka Zastávka o možnosti provést stavbu na cizím pozemku v souvislosti s plánovanou stavbou venkovní zděné učebny na pozemku p. č. 333/1 v obci
Zastávka
18. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Zastávka
a společností RWE Gas, s .r. o., zastoupené na základě plné moci společností RWE
Distribuční služby, s. r. o., jejímž předmětem je realizace stavby plynárenského zařízení „Rozvody plynu pro stavbu Slunečná
terasa – Zastávka, 1. etapa na pozemku p. č.
595 (PK 223)“ v obci Zastávka.

II. ZO bere na vědomí:

1. informace o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. informace o činnosti příspěvkových organizací obce Zastávka a jí zřízených organizačních složek
3. informaci starosty obce o činnosti organizací, jichž je obec Zastávka členem nebo
s nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan,
KTS Ekologie, Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …)
4. záměr pachtu části p. č. 1069/1, ostatní plocha, zeleň
5. záměr prodeje p. č. 1735/2, ostatní plocha,
o výměře 82 m2 v k. ú. Rosice
6. záměr prodeje p. č. 1036/3, zahrada, o výměře 10 m2, p. č. 1036/6, zastavěná plocha,
o výměře 4 m2 a p. č. 1036/5, zahrada, o výměře 5 m2
7. záměr pachtu p. č. 1003/27, zahrada, o výměře 162 m2 a p. č. 1004/7, ostatní plocha,
o výměře 44 m2
8. zprávu Policie České republiky o bezpečnostní situaci v obci Zastávka za rok 2014.

III. ZO ukládá:
1. finančnímu výboru, aby do rozpočtového
opatření zapracoval příslušné finanční prostředky na provoz nočních spojů.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 29. 4. 2015
I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 4. 2015
2. smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi
Gymnáziem T. G. Masaryka Zastávka jako půjčitelem a obcí Zastávka jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je bezplatné užívání části pozemku p. č. 339/4 o rozloze 28 m2 v obci a k. ú.
Zastávka s tím, že předmětná část pozemku je
8 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

vymezena geometr. plánem č. 1077-96/2015.
ZO dále ukládá starostovi obce, aby příslušnou smlouvu podepsal po jejím schválení
v příslušných orgánech Jihomoravského kraje,
který je zřizovatelem půjčitele
3. rozpočtové opatření č. 4/2015 obce Zastávka
4. revokaci usnesení o prodeji pozemku p. č.
142/13, ostatní plocha, o výměře 92 m2 a zřízení věcného břemene

5. uzavření pachtovní smlouvy o pachtu části
p. č. 1069/1, ostatní plocha, o výměře 37 m2,
k. ú. Zastávka, mezi obcí Zastávka a panem
J. P.
6. uzavření pachtovní smlouvy o pachtu p. č.
1003/27, zahrada, o výměře 162 m2 a p. č.
1004/4, ostatní plocha, o výměře 44 m2, k. ú.
Zastávka, mezi obcí Zastávka a panem M. J.
7. uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků p. č. 1036/3, zahrada, o výměře 10 m2,
p. č. 1036/5, zahrada, o výměře 5 m2 za cenu
100 Kč/m2 a p. č. 1036/6, zastavěná plocha, o výměře 4 m2, k. ú. Zastávka za cenu
300 Kč/m2 a náklady prodeje, mezi obcí
Zastávka a manž. J. a Z. S.
8. uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor – kancelář, část budovy č. p. 139 stojících
na pozemcích p. č. 718 a p. č. 717/3, celková
plocha 12 m2, mezi obcí Zastávka a společností Romodrom o. p. s.
9. uzavření pachtovní smlouvy o pachtu p. č.
195/1, zahrada, a o části p. č. 196/1, zahrada,
o celkové výměře 87 m2, k. ú. Zastávka, mezi
obcí Zastávka J. M. a K. H.
10. bezplatný pronájem velkého sálu Dělnického
domu Svazu neslyšících a nedoslýchavých
v ČR za účelem konání konference této
organizace
11. ZO schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 9550717256 mezi obcí Zastávka a E.ON
energie a. s.
12. smlouvu o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 9550717256
mezi obcí Zastávka a E.ON energie a. s.
13. dodatek č. 1-17433175168_0 ke Smlouvě
č. 1-6638552792_0 mezi Vodafone Czech
Republic, a. s. a obcí Zastávka, jejímž předmětem je poskytování zvýhodněných podmínek za využívání služeb.

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

ilustrační foto

2. informace o činnosti příspěvkových organizací obce Zastávka a jí zřízených organizačních složek,
3. informaci starosty obce o činnosti organizací, jichž je obec Zastávka členem nebo s nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan, KTS
Ekologie, Svazek vodovodů a kanalizací
Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …)
4. záměr pronájmu p. č. 142/13, ostatní plocha,
o výměře 92 m2, (dle GP č. 1064-380/2014)
k. ú. Zastávka
5. záměr pachtu p. č. 163/1, zahrada, o výměře
155 m2, k. ú. Zastávka
6. záměr prodeje p. č. 1003/20, zahrada, o výměře 113 m2 a p. č. 1004/13, ostatní plocha
o výměře 29 m2
7. záměr prodeje p. č. 1003/18, zahrada, o výměře 107 m2 a p. č. 1004/15, ostatní plocha
o výměře 12 m2.

III. ZO ukládá:
1. starostovi obce a finančnímu výboru zajistit
finanční prostředky v rozpočtu obce na realizaci monitorovacího systému v areálu hřiště
2. starostovi a finančnímu výboru začlenit
do rozpočtu částku na zakoupení 50 kusů bio
popelnic
3. starostovi a finančnímu výboru začlenit
do rozpočtu obce částku na zakoupení nového vybavení malého sálu DD.
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 9

DĚTSKÝ DEN SE VYDAŘIL
Již se stalo tradicí, že na oslavu Mezinárodního dne dětí pořádají
některé organizace působící v naší obci zábavné odpoledne
pro děti, které je pojmenováno Dětský den. I v letošním roce tomu
nebylo jinak, a tak v sobotu 30. května 2015 ihned po ukončení
soutěže mladých hasičů začala oslava tohoto pěkného, roztomilého
svátku pro ty nejmenší občany nejen z naší obce, ale také
ze širokého okolí.
I když to zprvu vypadalo,
že odpoledne proprší a z oslavy nic nebude, což signalizovala bouřka přecházející přes
Zastávku, doprovázená silným větrem a deštěm, nakonec vše dopadlo dobře. Vystoupení tanečníků z taneční
školy Mighty Shake, břišních
tanečnic z Domu dětí a mládeže Zastávka a žáků základní

školy, kteří ukázali, jak krásně
se může hrát na bubínky, doplňovala řada her a soutěží po celém areálu.
Děti mohly využít skákací
hrad, povozit se na poníkovi
anebo si prohlédnou hasičskou
techniku a vybavení. Pěkná
byla také bublinková show, kterou předvedl umělec zabývající

vytvářením bublin nejen tak,
jak si je pamatujeme z dětských
let, ale také tvořením všemožných objektů a obrazců z mýdlové vody.
Na závěr místní hasiči vytvořili pro zábavu velký pěnový
polštář, kterému jen málokdo
odolal, a tak buď skončil celý
od pěny anebo osprchovaný
hasičskou proudnicí.
A co říci na závěr? Vlastně to,
co na začátku… Dětský den se
vydařil! A za to bych chtěl také
jménem vedení obce poděkovat všem, kteří se na jeho konání podíleli. Poděkování patří pedagogům základní školy,
mateřských škol, pracovníkům
Domu dětí a mládeže Zastávka, všem účinkujícím, taneční
škole Mighty Shake Zastávka,
hasičům a všem, kteří pro děti
obětovali čas a připravili jim
pěknou oslavu jejich svátku.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

10 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

PODOMNÍ PRODEJ JE V OBCI
UŽ DÁVNO ZAKÁZANÝ
Všichni si pamatujeme, jak často nás v našich domovech
otravovali několikrát denně různí nabízeči zboží a služeb.
Začalo to tím, že nás na ulici někdo zastavoval a nabízel
nám různé zboží a vybavení bytů.
Většinou šlo o kradené anebo
nekvalitní zboží, které se sice
na první pohled zdálo v pořádku a hlavně hodně levné,
ale při zakoupení od pokoutného obchodníka a po chvilce
užívání vyšlo najevo, že tento obchod byl chybou. Protože
tito pokoutní obchodníci i přes
ubohou kvalitu zboží sklízeli obchodní úspěchy, nabízení
po jednotlivých domácnostech
se rozšiřovalo tak rychle, jako
rozmanitost zboží a služeb.
Mimo údajně kvalitního zboží, v podobě například kuchyňských nožů a mnoho dalšího,
začali obchodníci nabízet také
prodej služeb, jakými jsou dodávky vody, plynu a elektrické
energie. Všichni se prokazovali nějakým průkazem a oprávněním tyto služby sjednávat
a vždy nabídli zákazníkovi to,
co jinde dostat údajně nemohl.
Jelikož pro tento způsob prodeje, který by se klidně mohl
označit jako lichva, jsou pravidelně proškoleni, nebyl pro ně
problém zejména starší občany
přesvědčit k podpisu smlouvy

a v mnoha případech i k uhrazení zálohy v řádu několika tisíců korun. Velkým zklamáním
pak bylo, když potencionální
nový zákazník zjistil, že buď
k žádné změně dodavatele nedošlo a podvodníci od něj vylákali několik tisíc korun, anebo v horším případě se smluvně
zavázal k daleko dražším dodávkám energií.
Na základě podnětů od občanů se tímto problémem začalo
zabývat také vedení obce a vydalo nařízení č. 11/2013. Tím
je zakázáno na katastrálním
území obce Zastávka jakékoliv
nabízení či prodej zboží a služeb. Aby o tom tito pokoutní
obchodníci byli informováni a nevymlouvali se na nevědomost, instalovali jsme také
na všechny silnice, kterými se
vjíždí do naší obce, dodatkovou
dopravní značku s oznámením,
že nabízení a prodej zboží a služeb jsou u nás v obci zakázány.
Tento zákaz fungoval více jak
rok, nicméně se opět objevují
v naší obci „prodejci a obchodníci“, kteří opět obtěžují naše

občany s různými nabídkami
především ve smyslu uzavírání smluv na výhodné dodávky elektrické energie a plynu.
Na upozornění, že porušují zákaz podomního prodeje
a nabízení služeb, reagují většinou ubezpečováním, že jsou
domluveni se starostou obce,
nebo že vlastně nic nenabízejí,
že jdou občana jen informovat
o výhodách jejich společnosti.
Anebo se dokonce brání tím,
že zákaz v obci je protiprávní a že jejich společnost se už
obrátila na mezinárodní soud
ve Štrasburku. Nic z toho však
není pravda, starosta ani nikdo
jiný z vedení obce při prodeji a nabízení služeb nedělá výjimky, a naše nařízení je platné
a dosud jej žádná instance neoznačila jako protiprávní a ani je
nezrušila.
Někdy se podaří tyto obchodníky odmítnout a dostat
z domu, ale také se stane v řadě
případů, že se jim podaří s občanem nevýhodnou smlouvu
uzavřít a v mnoha případech
došlo i k tomu, že se vloudili
až do domu a případně i něco
zcizili. Proto si Vás dovoluji,
vážení občané, vyzvat k tomu,
abyste od podomních prodejců „čehokoliv“ nic nekupovali, nepodepisovali s nimi žádné
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smlouvy a ani jiné písemnosti
a vždy je z domu vykázali.
Pokud to nepůjde po dobrém, využijte telefonního čísla 158 a přivolejte Policii ČR,
která si s těmito podvodníky poradí. Svým jednáním
tito „nabízeči“ porušují již

uvedené nařízení obce Zastávka č. 11/2013 a věřte, že pokud
se tím bude Policie ČR zabývat, odradíme všechny takovéto prodejce od toho, aby nám
ztrpčovali život v naší obci.
Pokud ale budeme dělat, že se
nás to netýká, a budeme jen

nadávat, vytvoříme jim prostor pro jejich nekalý obchod
a možná i nevědomě pomůžeme k tomu, aby se některý z našich sousedů dostal do nepříjemné životní situace.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

FINANČNÍ VÝBOR (FV) PRACUJE
V NOVÉM SLOŽENÍ
Po posledních komunálních volbách byl na jednání zastupitelstva obce schválen Finanční výbor ZO
Zastávka ve složení: předseda Mgr. Petr Pečenka a členové Mgr. Jaroslava Baštařová,
Ing. Bronislav Leitner, Marie
Dušková a Anna Štrofová.
Mezi hlavní úkoly FV patří projednávání rozpočtových
opatření obce a kontrola plnění rozpočtu obce. Dále si
FV ve svém plánu práce pro
1. pololetí roku 2015 vytýčil

kontrolu pohledávek a závazků obce, kontrolu pokladen
obce, zřízených příspěvkových
organizací a organizačních složek obce. Důležitou činností
je i kontrola hospodářské činnosti obce (především bytového hospodářství) a kontrola
hospodaření a vedení účetnictví obce, stejně jako kontrola
hospodaření a účetnictví zřízených příspěvkových organizací
a organizačních složek obce.
V neposlední řadě FV posuzuje také individuální žádosti o dotace z rozpočtu obce

a přijímá doporučující či zamítavé stanovisko, které předkládá na jednání zastupitelstva
obce. Následně je FV oprávněn
provádět kontrolu takto poskytnutých dotací.
K realizaci plánu práce je finanční výbor oprávněn jmenovat kontrolní týmy, které
budou danou problematiku
řešit a připravovat podklady
pro jednání FV a zastupitelstva
obce.
Petr Pečenka,
předseda FV ZO Zastávka

BLAHOPŘÁNÍ
Paní MILADA MATĚJKOVÁ z Nivek
se dožila v květnu 2015 krásných 90 let.
K tomuto výročí přejí mamince hlavně
hodně zdraví její dcery se svými rodinami.
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PLNÍ ÚKOLY…
…které si její členové
schválili na svém
ustavujícím zasedání
14. prosince 2014.
Mimo jiné jsme měli
navštívit firmu RESPONO
ve Vyškově. Je to firma,
která je v procesu sběru
a zpracování odpadů
dalším stupněm v celém
řetězci této likvidace.

1. stupeň – to je každá domácnost, každý jednotlivec,
který začíná třídit domácí
odpad;
2. stupeň – umístěné kontejnery na sběrných místech
po celé obci a k tomu také patří
náš sběrný dvůr;
3. stupeň – sem patří firmy
jako je právě firma RESPONO
ve Vyškově.
To už je kolos – malá továrna, ve které je nejdůležitějším
a nejdražším zařízením třídicí

linka. Ta jede i na tři směny,
když je to potřeba. Na ní se
vytřídí a na lisu do úhledných
balíků slisují přivezené plasty, papír i textil. Podle přání
dalších zpracovatelů druhotných surovin. Firma je zaměřena na výkup, svoz, separaci, třídění a prodej získaných
komodit v rámci odpadového
hospodářství.
Odpad se sváží z 90 obcí,
téměř od 100 000 obyvatel.
Je tak třikrát větší než naše
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KTS Ekologie s. r. o. Tak jako
u nás sváží papír, sklo, plasty,
bio odpad, kovový odpad, ale
nově se zavádí a zkouší i svoz
„gastro odpadu“ z jídel. Tuto
službu zavádí firma u velkých
zpracovatelů, jakými jsou nemocnice, školy, závodní jídelny
apod. Sběr probíhá formou: kus
za kus. To znamená: odveze se
nádoba a hned se přistaví nová,
umytá a čistá.
Přímo ve firmě provádí zaměstnanci rozmontování –
rozebrání
elektrospotřebičů
na jednotlivé komponenty, které na základě smluv prodávají
k dalšímu zpracování. Stejným
způsobem pro další využití poskytují vytříděný papír, plasty, textil i kovový odpad. A tak
jsme se mohli při naší návštěvě, která proběhla 13. května
2015, podívat i do skladu tzv.
nebezpečného odpadu. Zde
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jsou sběrné nádoby přesně
označeny: co obsahují, o jaký
nebezpečný materiál se jedná.
Po naplnění jsou tyto odváženy
z firmy k dalšímu využití.
Pro likvidaci bio odpadu
využívají bioplynovou stanici
ve vlastnictví společnosti. Další
zbytkový materiál vozí do spalovny v Brně. To je podobné
jako u nás. My vozíme bio odpad do nové kompostárny, která je umístěna ve Veverských
Knínicích a využíváme také
služeb firmy SAKO – spalovna
v Brně.
Na dotazy členů komise velice profesionálně odpovídala pracovnice firmy. Mimo jiné
se také zmínila o aktivitách firmy v rámci enviromentálního
vzdělávání dětí v MŠ, ZŠ a o pořádání exkurzí pro dospělou veřejnost. I to je jedna z cest, jak
už od raného věku, od dětí až

po dospělé, vychovávat a vést
k ochraně životního prostředí. Je to také námět, který jsme
předali vedení naší ZŠ. Na návštěvě firmy RESPONO s námi
byla také členka výboru Klubu seniorů, a tak je možné, že
i naši senioři zvolí návštěvu této
firmy jako námět pro svůj výlet.
Shodli jsme se na tom, že
stejně jako u nás, tak i ve Vyškově mají podobné problémy
s některými neukázněnými občany nebo podnikateli, protože
ještě ne všichni si na svoje povinnosti zvykli a nevyužívají
možností, které jim obec nebo
město v této oblasti nabízí.
Návštěva to byla velice poučná a také inspirující, jak dále
zlepšovat možnosti třídění odpadů v naší obci. Pořád je co
zlepšovat!
Jaroslava Baštařová,
předsedkyně KŽP

V únoru se vypravili někteří
členové klubu seniorů do Brna
do botanické zahrady Mendelovy univerzity na výstavu orchidejí, kde si prohlédli nejen
nejrůznější krásné orchideje,
ale nechali si od místních odborníků i vysvětlit, jak orchideje doma pěstovat.
Březnová schůze se nesla
ve znamení Mezinárodního
dne žen. Našim ženám přijeli
poblahopřát mladí lidé z Ostrovačic, kteří nám zatančili Hříšný tanec. Všichni členové klubu
pak dostali pohoštění ve formě
chlebíčků a zákusku.
Hned 10. března 2015 se konala další akce klubu: návštěva
výstavy replik korunovačních
klenotů v letohrádku Mitrovských v Brně. V ten stejný den
se také uskutečnila vycházka,

Diváky, dub o obvodu 6 m, foto B. Vinohradský

která směřovala z Hlíny přes
Kopaniny, Tet
čice, Rosice až
na Zastávku. Další březnová
vycházka byla v úterý 17. března 2015. Ze zastáveckého nádraží se jelo do Brna a pak

Velká Klajdovka, vysílač Hády, foto M. Sázavská

tramvají a autobusem na Velkou Klajdovku. Pěšky pak kolem vysílače Hády, Hádeckou
planinkou až do Bílovic a následně domů.
Vycházka 24. března 2015 začala jízdou vlakem do Studence a odtud pěšky do Pozďatína,
Budišova a zpět do Zastávky.
A poslední březnová vycházka
vedla z Lukovan do Ketkovic,
Čučic a pak se jelo autobusem
do Oslavan a do Zastávky.
V úterý 14. dubna 2015 začala vycházka na zastáveckém
nádraží, odkud se jelo vlakem
do Brna a tramvají č. 1 do Bystrce. Z Bystrce se pokračovalo
oborou Holedná směr Kohoutovice, Jundrov a zpět do Zastávky. V pondělí 20. dubna
2015 se konala schůze seniorů a po jejím skončení se
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SPOLKOVÉ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY

INFORMACE Z KLUBU SENIORŮ

mohli všichni zúčastnění podívat na fotografie z činnosti klubu, které promítl pan
Procházka.
Vycházka hned následující
den vedla autobusem do Veverské Bítýšky a odsud do Moravských Knínic, plus dále pěšky
přes Kuřim a zpět do Veverské
Bítýšky. A poslední dubnová
vycházka dne 28. dubna 2015
vedla z Rapotic pěšky do Lukovan, Zbýšova a Zastávky.
Při květnové schůzi se oslavoval Den matek. Přišly popřát
děti ze zastávecké školy a poté
se všichni občerstvili a pobavili při hudbě. Také v květnu
vyráželi pěší turisté na několik
vycházek. První byla 12. května 2015. Z Hustopečí se šlo
do Diváků a Klobouk a pak busem do Brna a domů. Druhá se
konala 19. května 2015 a jelo
se do Brna a odtud do Tišnova. A poslední (třetí) začala
26. května 2015 ve Studenci.
Odtud se šlo pěšky do Kojatína,
z Kojatína do obce Pyšel a pak
zpět do Studence. Ve čtvrtek
21. května 2015 odjelo 52 osob
na zájezd do Valče a Jaroměřic
nad Rokytnou. Všechny velice
mile překvapil zámek-hotel Valeč, který nynější majitel opravil a přestavěl z původní ruiny
na současnou majestátní stavbu s vkusně upravenými pokoji, rozsáhlým restauračním
zázemím a kvalitním wellness
centrem. Moravské Versailles – zámek Jaroměřice prošli
členové klubu ve dvou trasách
A i B, přičemž na trase B byla
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Obora Holedná u staré dálnice, foto B. Vinohradský

Obora Holedná, Kohoutovice, foto B. Vinohradský

instalována zajímavá výstava týkající se cestování šlechty
v 16. až 18. století.
Poslední akcí klubu před
uzávěrkou Zpravodaje byla
červnová schůze v pondělí
8. června 2015 – poslední před
prázdninami, na které nám
všem povyprávěl pan starosta
RNDr. Petr Pospíšil o tom, co
vše se děje v Zastávce. Následně byl zasypán spoustou dotazů
od zúčastněných seniorů.

Před prázdninami klubu
se uskuteční ještě jedna akce
(kromě vycházek – ty budou organizovány i o prázdninách!) a sice zájezd na Hostýn
a do Kroměříže. O něm a také
a všech dalších kulturních akcích, kterých se naši senioři v hojné míře účastní, budeme informovat v příštím čísle
Zpravodaje.
Za KS:
Zora Stejskalová

135 LET ZASTÁVECKÝCH HASIČŮ
Už je to sto třicet pět let, co se v naší obci občané rozhodli zřídit místní jednotku dobrovolných
hasičů, která měla za úkol chránit životy a majetek spoluobčanů.

Původně byla tato jednotka
založena jako závodní hasičský
sbor tehdejších místních železáren (dnes Metalpres), ale jelikož se její působnost rozšířila i na katastrální území obce,
byla časem a tehdejší politickou
vůlí převedena pod obec, jako
místní jednotka sboru dobrovolných hasičů. Za celých těch
135 let prošla touto organizací
řada členů, u kterých se poslání být hasičem dědí z generace
na generaci.
Tehdejší hasiči bojovali nejen
s ohněm, ale také s nedostatkem
peněz, chybějící technikou, kterou jim odvlekli Němci při útěku před osvobozující armádou,
v mnoha případech i s nedostatkem lidí ochotných dobrovolně nasazovat život a zdraví pro
své spoluobčany a se spoustou
dalších nepříznivých okolností,
jež jim komplikovaly jejich záslužnou práci. Nicméně i přes
všechny tyto problémy se podařilo životaschopnost místního hasičského sboru udržet až
do současnosti. Pokud bychom
chtěli někomu poděkovat, asi
by na sepsání jmen nestačilo
jedno číslo Zpravodaje. Někteří ze zasloužilých členů již nejsou mezi námi, ale my na ně
nezapomínáme.
Nikdy nebudou jistě zapomenuta jména jako Alois Woletz,

Mojmír Kravka, Josef Krška, Oldřich Jančar a mnoho dalších,
kteří v těžkých dobách drželi sbor při životě a dnes nejsou
již mezi námi, ale vše sledují
z nebeského velení. Nelze však
také zapomenout na dosud žijící zasloužilé členy, kteří nás
vychovali a naučili nás hasičské
práci. Mezi tyto jistě patří pan
František Crha starší, Josef Jeřábek, Zdeněk Gähr, Petr Woletz starší, Karel Růžička, Josef
Halouzka starší, Karel Žalud,
František Crha mladší, Josef
Halouzka mladší, Zdeněk Crha,
Rostislav Mazzolini, Jiří Svoboda a mnoho dalších. Těm všem
nebyl nikdy život zastáveckých
hasičů lhostejný, tvrdě na rozvoji sboru a jednotky vždy pracovali a nám, jejich nástupcům,
připravili co nejlepší podmínky
k tomu, abychom mohli dál táhnout ten pomyslný hasičský kámen kupředu.
Za celou svoji kariéru u dobrovolných hasičů nás mnoho naučili a z některých vychovali také
profesionální hasiče. Do mladších kolegů investovali mnoho
času, který s námi strávili při
různých schůzkách, soutěžích,
výcviku a aktivitách, které nám
byly neodmyslitelnou přípravou
k tomu, abychom mohli hasičský sbor převzít a plnit tak poslání, pro které se kdysi rozhodli

oni. A za to jim patří velký dík
a uznání. Já osobně jsem rád,
a věřím, že i u řady mých kolegů tomu není jinak, že jsem měl
možnost všechny tyto lidi poznat a učit se od nich. A jedinou
odměnou, co za všechnu jejich
práci od nás mohou dostat, je
prosté DĚKUJEME.
Prosté, ale věřte, že upřímné. I když 135 let je dlouhá
doba, která by si jistě zasloužila
i možná velkolepé oslavy, rozhodli jsme se toto výročí oslavit skromně. V pátek 29. května
2015 jsme uspořádali Den otevřených dveří na hasičské zbrojnici, který využili především
žáci mateřských škol a žáci prvního stupně základní školy a následně pak v sobotu 30. května
2015 jsme uspořádali soutěž
v požárním sportu pro mladé
hasiče, která se konala na hřišti TJ Čechie. Zde měli možnost
se předvést i naši mladí hasiči.
Mladší žáci se umístili z 20 kolektivů na krásném 5. místě
a starším žákům v konkurenci
12 družstev o dvě vteřiny utekl pohár za třetí místo. Touto
soutěží jsme také oslavili výročí naší organizace. I když to byla
skromná oslava, o to více bude
jistě bohatá oslava 140. výročí,
které nás čeká za pět let.
Zdeněk Milan,
starosta hasičského sboru
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Začala nová soutěžní
sezóna

S příchodem jarních dnů
přichází každoročně také nová
soutěžní sezóna v požárním
sportu, která je již tradičně
na Rosicku zahájena obvodním kolem v požárním sportu na hřišti v Újezdě u Rosic.
A proto se v sobotu 25. dubna
2015 na toto sportoviště sjelo
celkem 14 družstev mladších
žáků a 7 družstev starších žáků,
aby se utkali ve dvou disciplínách: ve štafetě 4×60 metrů
a v požárním útoku. Celé dopoledne se všichni mladí hasiči snažili dosáhnout co nejlepšího výsledku a zajistit si tak
postup do vyššího kola soutěže v požárním sportu. Mladšímu kolektivu našich hasičů
se podařilo vybojovat 5. místo
a starší žáci ve své věkové kategorii zvítězili a odvezli si pohár
za první místo. Svými výsledky si zajistili postup na okresní
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kolo mládeže, které se konalo 16. května 2015 v Březině
u Tišnova.
Na okresním kole již je daleko větší konkurence a soutěžní
kolektivy musí dát do soutěže
všechno, co umí, aby obstály.
Bohužel mladším žákům se již
moc nedařilo a muselo jim stačit celkové osmé místo. Přesto
je však nutné říci, že konkurence byla doopravdy veliká a i tohle umístění si zaslouží pochvalu. To co dokázali naši mladí
hasiči, by v mnoha případech
možná nezvládl ani některý
z dospělých. Starším žákům se
dařilo o trošku lépe a v celkovém hodnocení získali 4. místo.
Tím si zajistili postup na Přebor
Moravské hasičské jednoty.
V kategorii dospělých reprezentovalo naši obec jedno družstvo mužů a jedno družstvo
žen. Na obvodním kole, které se

konalo v neděli 26. dubna 2015,
se muži umístili na 6. místě
a ženy pak na 4. místě, čímž si
zajistily postup do okresního
kola, které se konalo 17. května
2015 v Březině u Tišnova. I zde
se oběma kolektivům dařilo
a 3. místem v obou kategoriích
si tak vybojovaly postup do dalšího kola soutěže. Tím je Přebor Moravské hasičské jednoty,
který je kvalifikačním závodem
na Mistrovství Moravské hasičské jednoty a České hasičské
jednoty v požárním sportu a já
pevně věřím, že se našim soutěžícím na tuto vrcholovou soutěž podaří dostat. Pokud tomu
tak nebude, nevadí. Naši hasiči
se neženou za slávou a medailemi, ale sportují především pro
zábavu, a tak to má být.
Zdeněk Milan,
starosta hasičského sboru

TJ ČECHIE ZASTÁVKA INFORMUJE
O ČINNOSTI
Vážení spoluobčané, dovolte
mi, abych Vás touto cestou
seznámil s činností Čechie
Zastávka v roce 2014.

Pro Čechii byl rok 2014 stosedmým rokem v její historii.
Jsem přesvědčen o tom, že se
před našimi předchůdci nemusíme za odvedenou práci v roce
2014 stydět. Jsme nejen jeden
z nejstarších oddílů, ale i jedním z nejvýznamnějších sportovních klubů, který klade stále
větší důraz na to, aby sport byl
brán jako jedna z nejpotřebnějších smysluplných volnočasových aktivit. Velice obtížně
bychom hledali jiné sportovní
kluby, které věnují tak značnou pozornost mládežnickým
kategoriím.
Na soutěžní úrovni jsme
dobré jméno Čechie a obce
Zastávka prezentovali ve fotbale, včetně fotbalu ženského, v tenisu, florbalu, v královské hře šachové, stejně jako

v nově vznikajících sportovních
hrách, kterým se věnuje zejména asociace sportu pro všechny.
Za minimálně stejně důležité
považuji skutečnost, že jsme se
snažili přivést ke sportu další
zájemce i v rámci akcí, které pořádáme pro veřejnost. Sportovní areál TJ Čechie se díky obci
Zastávka – a doufáme, že i díky
aktivitám naší organizace – stal
místem příjemných setkávání
lidí a mnohdy i místem inspirace pro začátek sportování mnoha dětí i jejich rodičů.
Nejstarším a nejpočetnějším sportovním odvětvím
v naší jednotě je kopaná. Hráči
TJ Čechie Zastávka nastupovali v roce 2014 v šesti kategoriích. Třešničkou na fotbalovém
dortu je pak naše mužstvo žen.
Není mnoho klubů, které mohou konstatovat, že jejich hráči působí ve všech kategoriích,
v nichž Fotbalová asociace České republiky organizuje soutěže, přičemž sehrávají důstojnou
roli i v krajských soutěžích.

První mužstvo mužů hraje krajskou soutěž, I. B třídu. V soutěžním ročníku 2013/2014 skončilo naše
„A“ mužstvo na 4. místě se ziskem 46 bodů, z nichž většinu
získalo v podzimní části této sezóny. To, že se mužstvu na jaře
příliš nedařilo, vedlo i k výměně na trenérském postu, kde
místo trenéra Michala Benka
se po řadě let k Čechii vrátil
opět pan Tadeáš Szypula. Jsem
přesvědčen o tom, že je nutné
panu Benkovi za jeho práci pro
Čechii poděkovat, neboť to byl
právě on, který pomohl se stabilizací kádru a se záchranou
v I. B třídě. Návrat pana trenéra Szypuly do Čechie se ukázal
jako šťastný pro hráče, a tím
i pro klub a naše fanoušky.
Po podzimní části sezóny jsme
vedli tabulku I. B třídy s dosaženými 34 body a s desetibodovým náskokem před druhými Blížkovicemi. V době, kdy
píšu tyto řádky do Zastáveckého zpravodaje, ještě nemohu
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na 100 % napsat, že se podařilo tento slibný náskok převtělit
v postup do I. A třídy, ale doufám, že na jiném místě ZZ se
o historickém postupu „áčka“
píše. Za připomenutí stojí, že
práci vedoucího mužstva, maséra a mnohdy i psychologa vykonával pan Zdeněk Herman
a za svou práci si naše poděkování rovněž zaslouží.
Předtím, než se dostanu k výsledkům mládežnických týmů, dovolím si říct několik slov o subjektu FKM
Kahan, který zajišťuje činnost
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mládežnických týmů, za něž
naši mladí hráči hrají. Tomuto subjektu je již více než rok
a vznikl proto, abychom mladým hráčům umožnili hrát
fotbal v každé věkové kategorii
a pokud možno na co nejvyšší
úrovni. Činnost FKM Kahan je
prioritně založena na hráčích
ze Zastávky, Zbýšova, Kratochvilky, Babic, Zakřan, Lukovan, Popovic, Příbrami, stejně
jako z dalších obcí mikroregionu Kahan. Ačkoliv se toto
spojení ne každému líbí, tak je
skutečností, že se díky němu

mohou hráči věnovat fotbalu podle svého věku. V rámci
FKM Kahan je věnována značná pozornost vzdělávání trenérů, a tak je většina z nich držitelem certifikovaných licencí,
stejně jako absolventy mnoha školení moderních trendů
ve výchově fotbalové mládeže.
Mnohá tato školení se navíc
odehrávala v našem sportovním areálu, čímž jsme i tímto
způsobem propagovali dobré
jméno Čechie Zastávka.
V soutěžním ročníku 2013
až 2014 jsme postavili společné
týmy starší a mladší přípravky,
které hrají své domácí zápasy
na Čechii, týmy starších a mladších žáků, kteří hrají své domácí zápasy ve Zbýšově, a mužstvo
dorostu, které hraje své domácí
zápasy na našem hřišti. V sezóně 2014/2015 jsme rozšířili počet týmů u mladší a starší přípravky tak, že tyto nové týmy se
účastní krajských přeborů přípravek, jež se hrají turnajovým
způsobem. Od podzimu jsme
zahájili činnost nově vzniklého týmu předpřípravek, který
si vysloužil oprávněně název
„draci kahaňáci“.
Jsem přesvědčen o tom, že
zejména u mládežnických kategorií nemají sehrávat rozhodující roli tabulky. Budu se tohoto
principu držet i v této informaci o činnosti Čechie A tak pouze krátce shrnu, že dorostenci skončili v sezóně 2013/2014
v krajské soutěži na devátém
místě a po podzimní části
nové sezóny jsou na sedmém

místě. Starší žáci vyhráli v sezóně 2013/2014 I. třídu krajské
soutěže s výrazným třináctibodovým náskokem a postoupili
do krajského přeboru. Vedení
FKM Kahan i trenéři si uvědomovali, že z žáků odchází silný a početný ročník, nicméně
nám bylo líto nenechat postoupit děti, které si postup vyhrály. Po podzimní části krajském
přeboru jsou starší žáci na sedmém místě.
Ostatní mládežnická družstva hrají krásná a bojovná utkání v okresních a krajských soutěží, přičemž na hřišti
mnohdy zanechají nejen své
fotbalové umění, ale mnohdy i část svých emocí a slziček.
V souvislosti s mládežnickým
fotbalem bych chtěl i touto cestou upřímně poděkovat trenérům a funkcionářům za skutečně mimořádnou obětavost
a odpovědnost. Mé poděkování patří Zdeňku Strnadovi,
Janu Pospíšilovi, Zdeňku Baštařovi, Michalu Křížovi, Martinu Musilovi, Davidu Hamplovi, Petru Pospíšilovi a mnoha
dalším, kteří chtějí děti naučit
fotbal, ale především tomu,
že je příjemné a správné, když
se ve sportu vytvoří parta lidí,
kteří se na sebe mohou spolehnout. Držme palce mládežnickému fotbalu, ve kterém jsou
zapojeni naši hráči a náš stadion. Držíme tím palce i Čechii
Zastávka.
Významnou, a především
velice pěknou fotbalovou
částí naší jednoty jsou naše

fotbalistky. Jarní část své soutěže ukončily na krásném třetím místě, když se jim nepodařilo sportovně zničit „Proklatě
dobrý kuřata“, ačkoliv jsme je
jako jediný tým v soutěži alespoň jednou porazili. Těsně nás
nakonec ještě předběhly ženy
ze Sport Centra Srbská. Přesto
považujeme třetí místo za velice pěkný úspěch. Podzimní část
sezóny se nám zatím příliš nevydařila, a tak jsou naše děvčata po devíti zápasech na šestém
místě tabulky. Většina zápasů však byla velice těsně v náš
neprospěch, a proto věříme,
že se k nám štěstí na jaře obrátí přívětivější tváří a že naše
postavení v tabulce vylepšíme.
Za práci u tohoto týmu bych
chtěl poděkovat Richardu Šubíkovi, Vláďovi Klosovi, Jirkovi
Bartoškovi a nově též Martinu
Procházkovi.
Tenisté naší tělovýchovné
jednoty se střídavými úspěchy
bojovali ve IV. třídě, skupině
CA. Z celkových osmi družstev
se mužstvo TJ Čechie Zastávka

umístilo na pátém místě, přičemž ve třech zápasech tenisté vyhráli a ve čtyřech zápasech odešli z kurtů poraženi.
V roce 2015 budou tenisté i nadále hrát IV. třídu krajské soutěže. Kapitánem našeho týmu
je Dalibor Mitáš a jeho zástupcem Petr Duda. K pozitivním
momentům patřilo, že většina
zápasů skončila těsnými výsledky, k negativním naopak
skutečnost, že družstvo nenastupovalo vždy v optimální sestavě k jednotlivým zápasům.
Pro rok 2015 se nám podařilo
posílit tým o Hanku Šrámkovou a o Lukáše Bára. Věříme, že
i tyto posily nám pomohou dosáhnout v roce 2015 lepších výsledků než v roce předchozím.
Tenisté se výrazně zasloužili
o péči o tenisové kurty. Ve spolupráci s obcí Zastávka se daří
připravovat kurty na sezónu, což
v sobě nese nejen nasypání nové
antuky, ale též srovnání povrchu
a položení a zapravení lajn. Je
třeba postarat se o pověšení sítí,
stejně jako o zavěšení zelených
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plachet do průzorů v plotech.
Za připomenutí stojí i vyčištění travnatých ploch kolem areálu a obecná péče o něj. Kromě
dříve zmíněných pánů Mitáše
a Dudy bych chtěl za práci pro
tenis poděkovat i panu Pavlu
Urbánkovi a paní Ireně Hvězdové. Nelze samozřejmě zapomenout vyslovit dík i symbolu
tenisu v Zastávce, kterým je nesporně pan Zdeněk Rotal.
Florbal již překonal stigma
módního sportovního výstřelku a je respektovaným a stále
oblíbenějším sportovním odvětvím. Jsme proto rádi, že florbalová sekce je nedílnou součástí naší tělovýchovné jednoty.
Florbalisté Čechie účinkují
již druhým rokem v Jihomoravské lize mužů České florbalové
unie. Po předloňském postupu z Jihomoravského přeboru
jsme měli i na začátku sezóny
2014/2015 postupové ambice.
Bohužel ambice nejsou tím, co
rozhoduje o sportovních výsledcích, a tak se nám postup
s největší pravděpodobností
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opět nepovede. Po fantastické první polovině soutěže, kdy
florbalisté Čechie okupovali
první příčky tabulky, přišel povánoční útlum a s ním i první
nezdary a prohry. Momentálně
patří Čechii třetí příčka, avšak
ztráta na první postupové místo
je již značná. A bilance? Osmnáct zápasů, z toho jedenáct výher, jedna remíza a šest proher,
prozatímní skóre 109:89.
Nicméně i přes tento „nezdar“, pokud tak poněkud přísně označíme naše letošní působení v soutěži, se naše mužstvo
rozrůstá a zvyšuje se tím i konkurence v týmu. Vyřídila se dvě
hostování hráčů z Brna, jeden
ostravský přestup a také jsme
zaregistrovali dva mladé, velmi talentované hráče. Všechny popsané skutečnosti mohou
být velkým příslibem pro sezónu následující, ve které, jak
pevně věříme, se nám na třetí
pokus podaří postoupit, čímž
bychom si zajistili účast v nejvyšší možné regionální soutěži,
tj. v Regionální lize mužů.

Jsme velice rádi, že se nám
daří zajišťovat činnost pro
družstvo žáků. To se schází
jednou týdně formou hodinu
a půl trvajících lekcí. Zatím
nenastupujeme do žádných
soutěží. Pravidelně tento kroužek od začátku školního roku
navštěvuje 15 až 20 dětí, které
jsou rozděleny podle věku od 7
do 12 let. Nejvíce zájemců letos registrujeme ze 6. tříd, ale
zaznamenáváme nárůst dětí
i z nižších ročníků. Pokud by
tento trend pokračoval, pokusili bychom se žáky rozdělit na dvě kategorie, abychom
se mohli věnovat rozdílným
potřebám jednotlivých skupin žáků. Za práci ve florbalové sekci naší Čechie bych chtěl
poděkovat Pavlu Ševčíkovi
a Zdeňkovi Pospíšilovi.
V roce 2013 proběhly významné změny u šachistů
v naší obci. Jsem velice rád, že
spojení šachistů a jejich zaštítění TJ Čechií Zastávka se ukázalo jako dobrý projekt, který
zlepšil jak jméno zastáveckého
šachu, tak i naší organizace.
Zastávečtí šachisté patří k těm, kteří věnují zásadní
pozornost mládeži. Je proto
jistý předpokladem, že šachy
by v portfoliu sportů Čechie
mohly vydržet dlouho. Mládež trénuje v Centru celoživotního vzdělávání v naší škole a klubová mistrovská utkání
okresního přeboru a krajského
přeboru se hrají v malém sále
Dělnického domu. Šachisté
měli k 31. 12. 2014 v evidenci

29 členů, z nichž 17 je mládežníků do 18 let.
V sezóně 2013/2014 družstvo
dospělých obsadilo v okresním
přeboru 3. místo, což po odstoupení jednoho z postupujících vedlo k postupu A mužstva do krajského přeboru KP2.
B družstvo dospělých, doplněné mládežníky, hraje přebor
okresu Brno-venkov.
Družstva mládeže hrála
v roce 2014 krajský přebor. Obsadili jsme v těžké konkurenci
14 družstev velice pěkné páté
místo. Jednotlivci z řad mládeže
i dospělých se mimo tyto soutěže účastnili také soutěží jednotlivců, a to nejen na okresní
či krajské úrovni, ale též soutěží
celostátních a mezinárodních.
Smysluplnost výchovy šachové mládeže v naší TJ Čechii
Zastávka ocenil i Jihomoravský kraj a to poskytnutím dotace ve výši 70 000 Kč na rozvoj
těchto aktivit.
Šachy nesporně patří k odvětvím, která se pyšní mnoha
významnými výsledky. Dovolte mi, abych připomněl alespoň
některé, které pomohly propagaci jména šachu v Zastávce.
Nelze začít jinak než připomenutím již 35. ročníku Memoriálu Leoše Roztočila v bleskovém šachu. Jeho vítězem se
stal Jiří Sysel následován panem
Janem Karberem.
Z okresního přeboru v rapid šachu přivezl David Dumek stříbrnou medaili a Rudolf
Richter medaili dokonce zlatou.
Rovněž v krajském přeboru

v rapid šachu byli naši hráči
úspěšní. Kategorii D12 vyhrála
Julie Richterová, čímž si zajistila postup na mistrovství České
republiky, kde skončila na skvělém šestém místě. V kategorii H10 obsadil Rudolf Richter
7. místo, Martin Žaža místo
desáté, Lukáš Moos byl dvacátý osmý a Martin Polák padesátý devátý. V kategorii H12 byl
Richard Brázda osmý, Petr Pečenka jedenáctý, Václav Motl
patnáctý a Arnošt Motl třicátý
šestý. V kategorii H14 obsadil
David Dumek 7. místo. V poměrně prestižním šachovém
turnaji Znojemská královnička
a Znojemská královna zvítězila Julie Richterová v kategorii do 14 let a v turnaji žen nad
14 let obsadila Daniela Dumková 14. místo, přičemž v rámci Jihomoravského šachového svazu zvítězila ve všech věkových
kategoriích. Daniela Dumková
obsadila rovněž skvělé 7. místo
na turnaji juniorek na mistrovství České republiky.
Naši šachisté výrazně pomáhají úspěchům i našim školám. V kategorii do páté třídy
byla naše škola šestá, v kategorii do deváté třídy jsme pomohli vybojovat bronzovou
medaili. Družstvo gymnázia
v kategorii středních škol postoupilo jako vítěz okresního
kola do kola krajského. Zde se,
se ztrátou pouhého 0,5 bodu,
umístilo na třetím místě, ale
i díky divoké kartě postoupilo na mistrovství České republiky. Vedle bleskového a rapid

šachu se naši šachisté věnují
rovněž takzvaným vážným partiím, tedy praktickému šachu.
Mládežnické družstvo obsadilo
v krajském přeboru mladšího
dorostu pěkné 6. místo v konkurenci 16 týmů. Na mistrovství České republiky mládeže
do 16 let obsadila Julie Richterová třetí příčku a v kategorii juniorek byla na mistrovství
České republiky Daniela Dumková jedenáctá. Tato hráčka se
na jednom z prestižních turnajů pořádaných v Brně, který se jmenuje DURAS OPEN,
umístila na 33. místě, přičemž
v kategorii žen to bylo místo
bronzové a v kategorii juniorek
dokonce získala medaili zlatou.
Myslím, že je ze stručného
výčtu úspěchů našich šachistů vidět, že se jedná o partu
lidí, kteří mají tento královský
sport rádi. Poděkovat je zapotřebí všem, ale dovolte mi,
abych zvláště ocenil práci zejména pánů Jana Karbera, Aleše Dumka a Dušana Lacka, kteří se na úspěších šachistů pod
hlavičkou naší organizace výrazně podílí.
Odbor ASPV měl v roce 2014
celkem 32 členů, z nichž je 16
žen, 5 mužů a 11 dorostenců
a žáků. Pro příznivce sportu
a sportovních aktivit zajišťuje
ASPV pravidelná kondiční cvičení mužů a žen, přičemž muži
tuží svá těla v sokolovně a ženy
v tělocvičně základní školy.
Dlouhodobě se velkému zájmu
těší florbalové kroužky u základní školy, které organizují
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cvičitelé pan Stanislav Řehořka
a Vladimír Křivánek.
Jsme rádi, že tato část TJ Čechie Zastávka je věrná svému
názvu, který nese, a organizuje
i řadu akcí skutečně pro všechny. Nelze nezmínit především
tradiční jarní turistickou neděli, bez níž by jaro možná ani
nezačalo. Což se prokázalo naplno například právě v roce
2014, kdy nepříznivá předpověď mnohé odradila, ale nakonec se nám podařilo předpověď
zlomit a prožili jsme jako každý
rok krásný výlet.
K dalším oblíbeným akcím
lze zařadit burčákový přechod
Pálavy (ten je však spíše pro
trénované), povánoční putování za kamarády, které již tradičně končí v Oslavanech, a organizace krajské akce „Toulavé
kolo“ se základnou v Nesměřském údolí řeky Jihlavky. Pan
Vladimír Křivánek a paní Libuše Říhová patří neodmyslitelně k těm, kteří propagují sport
a Čechii v naší obci. Jsem rád,
že si naše poděkování vyslechli nejen od nás, ale i od zastupitelstva obce, které je za jejich práci pro sport v roce 2014
ocenilo.
Rok 2014 přinesl vedle sportovních aktivit i celou řadu dalších příjemných akcí. V tomto
roce se nám podařilo obnovit
tradici sportovních plesů a myslím, že mohu neskromně tvrdit, že se jednalo o ples velice úspěšný. Toho dokladem je
i fakt, že nyní máme za sebou
i stejně úspěšný sportovní ples
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v roce 2015. Vrátili jsme se
k pořádání úspěšných fotbalových turnajů pro naše děti a obnovili tradici soustředění, při
kterých se děti a vesměs i jejich
rodiče lépe poznávají. Uvědomujeme si, že po čase soutěžním musí přijít i čas odpočinku a zábavy, a tak podporujeme
tradicí ukončených, při nichž je
čas se nejen vzájemně pochválit, ale i si vyříkat řadu věcí.
V rámci společného setkávání
sportovních a spolkových organizací, které probíhá pod názvem Tradiční víceboj v netradičních disciplínách, se umístili
naši fotbaloví zástupci na skvělém druhém místě.
Naším úkolem je i pečovat
o jeden z nejhezčích sportovních areálů, což je závazkem
jednak vůči našim předkům,
ale rovněž i k obci Zastávka,
která se o sportovní areál stará. Výše podpory ze strany obce
a dalších subjektů totiž nemíří prioritně za sportovními

úspěchy, ale především za smysluplným využíváním volného
času občanů obce.
V roce 2014 se podařilo zajistit dobře připravené všechny sportovní plochy, kterých je
skutečně nemálo. Dvě travnaté
plochy, tři tenisové kurty, hřiště pro malou kopanou s umělou travou, stejně jako víceúčelové hřiště s umělým povrchem.
Vzhledem k tomu, že sportovní
areál je kromě sportovních aktivit využíván k celé řadě dalších akcí v rámci Kalendáře
akcí obce Zastávka, tak věnujeme pozornost i péči o nezbytné zázemí. Po opravě střechy se
podařilo zajistit opravu vnitřních prostor v kabinách, zlepšit
osvětlení v restauraci a s pomocí Jihomoravského kraje opravit významnou část prostor
za kabinami. Jihomoravský kraj
nám na tuto akci poskytl dotaci
ve výši 100 000 Kč.
Čechie Zastávka je respektovaným sportovním klubem

nejen kvůli kvalitním sportovním výkonům, práci v oblasti
volnočasových aktivit, ale rovněž i díky aktivní a odpovědné
práci našich zástupců v nadřízených orgánech. V této oblasti
bych chtěl upřímně poděkovat
zejména panu Janu Křivému,
Karlu Nekudovi, Antonínu Křížovi, Stanislavu Kratochvílovi,
Vladimíru Křivánkovi a Libuši

Říhové za jejich práci v těchto
orgánech a především za snahu
prezentovat v těchto složkách,
že sport by měl být především
pro radost a že bychom měli každého amatérského sportovce
i funkcionáře spíše hýčkat.
Činnost TJ Čechie Zastávka
byla v roce 2014 velice obsáhlá. Snažil jsem se v jednotlivých částech zprávy poděkovat

jmenovitě alespoň některý naším členům, ačkoliv si uvědomuji, že si poděkování zaslouží
všichni, kteří mají Čechii rádi.
Děkuji Vám za trpělivost
a přeji Vám hodně zdraví, štěstí
a hodně příjemných okamžiků
s TJ Čechie Zastávka.
Petr Hovězák,
předseda TJ Čechie Zastávka

JEDEN TÝM = JEDEN CÍL
ČÁST DRUHÁ: MISE SPLNĚNA
Už je to uděláno, už je to hotovo! Tuhle větu si mohou říkat po sobotě 6. 6. 2015 všichni fotbalisté,
představitelé, fanoušci TJ Čechie Zastávka.

Chápu, že spoustě lidí může
přijít úvodní věta zmatečná,
nesmyslná, ale hned se Vám
dostane vysvětlení. Právě

ona zmíněná sobota se velkým, tučným písmem zapíše
do análů TJ Čechie Zastávka. Je to den, kdy „A“ mužstvo

potvrdilo skvělou letošní sezónu svým 17. vítězstvím a definitivně si zajistilo pohár pro
mistry I. B třídy a tím i tolik
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vytoužený postup do I. A. třídy, na který Zastávka čekala dlouhých 51 let! Myslím si,
že nepřeháním, když řeknu,
že naši muži reprezentovali
a reprezentují Zastávku velice
dobře a naši krásnou obec proslavili a proslavují svým fotbalovým umem po celém kraji.
Pro všechny „Čechiáky“ to
byla dlouhá, náročná cesta
plná nervů, která skončila nejlépe jak mohla, tak jak si všichni přáli. Jak také všichni vědí,
fotbal je týmovou hrou a v Zastávce se vytvořila skvělá parta
kluků. Nad touto partou chlapů drží dozor pan Tadeáš Szypula, který svými zkušenostmi
a „tatínkovským“ přístupem je
pro všechny tou pravou autoritou, tím pravým člověkem,
který i v těžších chvílích sezóny dokázal mužstvo stmelit.
V Zastávce se utvořila výborná skupina lidí, kteří mají
rádi fotbal a věnují mu svůj
volný čas. Zmiňovaný postup
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je pro všechny hráče, funkcionáře a samozřejmě všechny
příznivce zastáveckého fotbalu
sladkou třešničkou na dortu.
Poděkování patří nejen našim
hráčům a fanouškům za jejich
neustálou podporu, ale taky
pánům Hovězákovi a Pospíšilovi za jejich obětavou práci, taktéž všem sponzorům
a speciálně našemu hlavnímu
sponzorovi: obci Zastávka. Ta
nám poskytuje nejen finanční
prostředky, ale i služby obecní
roty, která se stará o to, aby náš
areál a naše hřiště vypadaly tak
krásně, jak vypadají.
Pro všechny je tento postup
splněným snem a jsme rádi, že
můžeme psát další zajímavou
historii našeho klubu, který
patří mezi nejstarší v Jihomoravském kraji. A jsem přesvědčen, že mluvím za všechny členy TJ Čechie Zastávka. Nyní
před námi ovšem stojí nová výzva v podobě I. A. třídy a my se
těšíme a pevně věříme, že nás
fanoušci budou podporovat

i nadále. A naši fotbalisté snad
budou i díky podpoře fandů
předvádět i v nadcházející sezóně krásný fotbal.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem našim příznivcům, sponzorům, trenérům,
ale hlavně všem našim fotbalistům za skvělé výkony
po celou sezónu. Nezbývá než
říct, že: „Hoši, mise je splněna a do puntíku jste naplnili
motto našeho kapitána jeden
tým = jeden cíl“.
A teď vzhůru do I. A!!!
Jan Pospíšil

ŠACHY ZASTÁVKA alias
ŠACHISTÉ TJ ČECHIE
ZASTÁVKA ZAKONČILI
SEZÓNU 2014/2015
Od počátku ledna do konce
května sehráli šachisté všechna zbývající utkání soutěžní
sezóny 2014/15.
Mládežníci absolvovali dva
srazy krajského přeboru družstev mládeže, přičemž lednový sraz hostil Vyškov, zatímco
březnový sraz se konal ve velkém sále Dělnického domu
v Zastávce. Po výborných výkonech na všech třech srazech se
družstvo ve složení Julie Richterová, David Dumek, Jakub
Strnad, Petr Pečenka a Rudolf
Richter mohlo radovat z bronzové medaile mezi šestnácti
účastníky soutěže. První dvě
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

místa oprávněně patřila družstvům Kuřimi, která jako jediná dokázala naše mládežníky
porazit.
Další významnou akcí byl
v únoru dvoudenní krajský
přebor jednotlivců mládeže
ve vážných partiích. V kategorii
do 10 let obsadil Rudolf Richter se 4 body 4. místo, Martin
Polák obsadil 10. místo. V kategorii do 12 let obsadil Lukáš Moos se 2 body 15. místo,
Martin Žaža se 3 body skončil
na 9. místě. Ve spojeném turnaji čtrnáctiletých a šestnáctiletých se umístil Petr Pečenka
se 2 body na 18. místě, David

Jméno
Richterová Nataša ml.
Šic Miloš
Glacner Karel
Kubíček Jiří
Lacko Dušan
Dumek David
Macholán Miroslav
Dumek Aleš
Klapal Rudolf
Pečenka Petr
Richter Rudolf
Trunkát JIří
Richterová Nataša st.
Ševčík David

Body
11
9
8½
7
7
6
6
6
5
4½
2
2
2
1

Dumek se ziskem 4,5 bodu obsadil 3. místo.
Na MČR mládeže, které se
konalo začátkem března (pro
změnu opět v Koutech nad
Desnou), letos hrála v mistrovských turnajích z našich nadějí pouze Julie Richterová, která
v kategorii D12 se ziskem 5,5 b
z 9 možných obsadila vynikající
5. místo.
Dne 18. března 2015 se
od 17:00 v malém sále Dělnického domu v Zastávce uskutečnil již 36. ročník turnaje v bleskovém šachu – Memoriál Leoše
Roztočila, který letos přinesl
tuto výsledkovou listinu:
BH.
63
64
65½
63
58
62
60½
58
60½
61½
60
59
55½
56½
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Okresní přebor jednotlivců,
který se letos konal 24. března
2015 v Dělnickém domě v Zastávce, by se dal vystihnout
stručně titulkem: „Zlaté dívky
ze Zastávky, zlatí hoši z Kuřimi“. Turnaj vyhrála se ziskem
6 bodů Daniela Dumková, které ubrali po půl bodu pouze kuřimští sourozenci David a Jakub Němcovi. Stříbrnou příčku
obsadil starší z obou výše jmenovaných bratrů – Jakub. Bronzový stupínek patřil Vladimíru
Pavlíkovi. Kuřimský trojblok
uzavíral na čtvrtém místě David Němec. Přitom věkové kategorie jsou v případě první
čtyřky seřazeny pěkně sestupně: 18, 16, 14, 12. Tím se plynule dostáváme k jednotlivým
věkovým kategoriím. A protože
dámy mají přednost, začneme
něžným pohlavím.
Z jiných míst okresu bohužel nedorazila ani jedna dívka, zlaté medaile a poháry se
tak staly kořistí domácích hráček. Daniela Dumková (D18)
a Julie Richterová (D12) jsou
ostřílené bojovnice, které jsou
známé nejen v krajském, ale
i v republikovém měřítku.
O obou se dalo v úterý doslova říci, že když hrají šachy, neznají bratra, protože ze vzájemných sourozeneckých soubojů
vyšly obě vítězně. Nebo že by
jejich bratři byli takoví gentlemani? První turnaj v životě si
zahrály dvě nové zastávecké tajné zbraně: Jitka Dudová (D10)
a Magdalena Dumková (D8),
která ve svých necelých čtyřech
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letech (nejmladší účastnice)
doplnila počet účastníků na sudých 34. V chlapeckých kategoriích se již nějaký ten pátek
ukazuje síla kuřimské šachové
školy. Za to, že se do Kuřimi nestěhovaly kompletní sady medailí ve všech věkových kategoriích (do 16, 14, 12 a 10 let), se
zasloužili David Dumek (H16)
a Rudolf Richter (H10), kteří
urvali stříbro pro Zastávku.
Poslední březnovou sobotu
se Zastávka stala dějištěm bojů
letošního KP družstev mladších

žáků v rapid šachu. To, že v prvním kole domácí „áčko“ smetlo
domácí „béčko“, se dalo předpokládat. Pak se ovšem něco
ve hře „áčka“ pokazilo a přišla
nadílka od Loko „A“ 1,5:4,5.
Nato výhra nad Lokomotivou „C“ 4:2. Remíza s Durasem
3:3 se nám už několikrát v minulosti vymstila, letos tomu nebylo jinak. V šestém kole dostal
od našeho „áčka“ nadílku Vyškov 5,5:0,5, aby se v posledním kole mohlo naše „áčko“
potkat s Kuřimí „A“ a dostat

stejnou nadílku 0,5:5,5. A prohra v posledním kole ve švýcarském systému znamenala pád
do hlubin – bylo z toho nakonec 10. místo. Inu není každý
den posvícení.
Naše „béčko“ tvořili samí benjamínci a také podle toho dopadli – kromě zápasu s týmem
Hustopeče „B“ prohráli, co se
dalo a obsadili předposlední –
šestnáctou – příčku. Ale byla
to příležitost zahrát si s hráči
„neznámými“, tj. s těmi, které
neznají z tréninků a z turnajů
z Ivančic a tudíž měli šanci pochytit něco nového.
V Ústí nad Labem si dala
30. a 31. března 2015 dostaveníčko družstva středních škol
na republikovém kole přeboru
středních škol v rapid šachu.
Družstvo G TGM Zastávka
skončilo v krajském kole těsně
třetí a na MČR tedy nemělo přímý postup. Ale komise mládeže ŠSČR udělila zastáveckému
družstvu jednu ze dvou divokých karet – za což jí dodatečně děkujeme, a tak se nakonec
zastávečtí gymnazisté mohli účastnit bojů o titul mistra
republiky.
První den byl pro fanoušky
G TGM ve znamení euforie,
družstvo hrálo dvakrát na prvním stole, a tak ti, kteří měli
k dispozici internet, mohli sledovat partie dokonce on-line.
Shodou okolností již ve třetím kole se potkala dvě jihomoravská družstva a Zastávka
oplatila porážku z krajského
kola SŠTE Brno Olomoucká.

Družstvo G TGM po třech výhrách, jedné prohře a jedné remíze přenocovalo na úžasném
druhém místě – hned za Jaroškou (brněnské Gymnázium na třídě Kapitána Jaroše),
se kterou hrálo (opět na on-linu) první utkání druhého dne.
Ovšem Jaroška se (jako nasazená jednička) v cestě za titulem
nenechala ani zastavit, ba ani
zpomalit a vyhrála 3:1. Následovaly dvě remízy proložené
prohrou, což v konečném účtování znamenalo skvělé 10. místo. Komise mládeže si tedy
v případě udělení divoké karty
G TGM Zastávka nemusí dělat
výčitky, neboť výsledky hovoří
jasnou řečí.

Turnaj vyhrála Jaroška před
G Uherské Hradiště a G Kladno. Druhý zástupce Jihomoravanů – G TGM Zastávka – uzavíral TOP 10 a třetí účastník
z jižní Moravy – SŠTE Olomoucká – obsadil 14. místo. Je
to vynikající loučení gymnazijního družstva, jehož tři hráči –
Rudolf Zezula, Nataša Richterová a Daniela Dumková – se
v posledních šesti letech pravidelně účastnili MČR školních
družstev a družstvo se umístilo
čtyřikrát do 10. místa a dvakrát
do 20. místa, tj. bylo to velmi
kvalitní družstvo na republikové úrovni.
Třiapadesát mladých šachuchtivých zájemců se ve čtvrtek
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5
16
19
24
33
46
3

Body-rapid

Body-turnaj

Body-rapid

Body-turnaj

Body-rapid

Body-turnaj

44
28
21
22

3
3,5
3
3

36

4

34
28
29

3,5
3
3

138 13,5 47
115 11 45
101 10
90 8,5 32
71
4
28
29
4

4,5
4

3

147

15

3
1,5

3,5

25

Brno

Vyškov

34

46
36
31
30

4,5
3,5
3
3

45
29
35
28
18

4,5
3
3
2,5
1

42

5

35

4

12
29

2
4

48

5

49

4,5

1,5

50

5,5

Body-turnaj

Body-turnaj
4

6
5
6
6
6
7
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Ratíškovice

Body-rapid
35

Body-rapid

Body-turnaj
4
4
3
4,5

3
4
3
4

Rajhrad

Brankovice
Body-rapid

117 11 37
95 10,5 39
81
9
31
64 7,5 42

Břeclav

Celkem

H12
Pečenka Petr
Žaža Martin
Motl Václav
Kupka Ondřej
H10
Richter Rudolf
Moos Lukáš
Ševčík David
Kupka Jan
Polák Martin
Žaža David
D12
Richterová Julie

Body-turnaj

12
21
27
33

hráčkou do 18 let. Julie Richterová se 2 body výsledkovou listinu uzavírala.
V seriálu krajského přeboru
mládeže v rapidšachu je dohráno, bohužel celkové výsledky
dosud neznáme, protože dosud
nebyly zveřejněny. Bez ohledu
na výsledek posledního turnaje,
který se konal 2. 5. 2015 v Ratíškovicích, měla na zářijové
MČR jasný postup Julie Richterová v kategorii D14. Po pátém
turnaji vypadala tabulka z pohledu zastáveckých dětí takto:

Celkem

Poř. Příjmení a jméno

rok nar.

kategorie

Kupka 33. (3 b), Lukáš Moos
42. (2,5 b) a David Žaža 51.
(2 b).
O titul „Znojemská královna“ letos soupeřilo 24 hráček
hned na začátku května. Mezi
nimi byly i nám známé hráčky. Nataša Richterová (ŠK AD
Jičín) se 6 body obsadila vynikající 5. místo a byla současně
nejlepší hráčkou do 20 let. Daniela Dumková, která se 4,5 b
skončila na prvním dvouciferném místě, byla nejlepší hráčkou JmŠS a současně nejlepší

Body-rapid

2. dubna 2015 sešlo v sokolovně v Náměšti nad Oslavou, kde
se hrál tradiční turnaj „O velikonočního beránka“. Turnaj je
součástí Ligy Vysočiny mládeže, tj. ekvivalentu našeho krajského přeboru (Brankovice,
Břeclav, Vyškov, Brno, Rajhrad,
Ratíškovice). Turnaj vyhrál se
6 body Vojta Jurásek (Loko
Brno) před Michalem Krčem
(Gambit Jihlava) a Mikhailem
Ivanovem (ŠK Duras BVK) –
oba 5,5 bodu. Davidu Dumkovi, který uhrál 5 bodů a skončil
devátý, unikl (stejně jako loni)
beránek v kategorii do 16 let
kvůli horšímu pomocnému
hodnocení. Petr Pečenka nasbíral 4,5 bodu a celkově skončil dvanáctý, Martin Žaža 20.
(4 b), Václav Motl 21. (4 b),
Jan Kupka 28. (3,5 b), Ondřej

Dospělácké „áčko“ skončilo v KP 2. třídy ve skupině B
s jedinou remízou na 10. místě
a s největší pravděpodobností
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Název družstva
TJ Znojmo A
Moravská Slavia Brno B
ŠK Lokomotiva Brno E
ŠK Lokomotiva Brno G
ŠK Sebranci RH
ŠK Střelice A
ŠK Kuřim C
ŠK Tetčice B
TJ Znojmo B
Šachy Zastávka

problémy a podle výsledků nebylo vůbec lehkým soupeřem.

soutěž opustí. Na to, že se
do soutěže dostalo na poslední chvíli až jako 5. náhradník,
dělalo svým soupeřům velké

1
*
2½
1½
2
1
2
2½
½
3
3

2
5½
*
5½
2½
2½
3½
3
3½
1
2½

3
6½
2½
*
3½
1½
3
2
6½
4
3

4
6
5½
4½
*
4½
4
2
2
3
2½

5
7
5½
6½
3½
*
5
3½
2½
1½
4

6
6
4½
5
4
3
*
6
5½
3
1½

7
5½
5
6
6
4½
2
*
2½
4
3½

8
7½
4½
1½
6
5½
2½
5½
*
5
3

9
5
7
4
5
6½
5
4
3
*
3½

10
5
5½
5
5½
4
6½
4½
5
4½
*

10. Šachy Zastávka (Rtg prům.: 1779, PH 1: 1 / PH 2: 26.5)

Šach. Jméno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16

Hudec Ondřej
Kubíček Jiří
Dumková Daniela
Klapal Rudolf
Glacner Karel
Šic Miloš
Kadeřábek Pavel
Jahn Karel
Karber Jan
Lacko Dušan
Dumek Aleš
Dumek David
Richter Rudolf

Rtg

1

2

3

4

5

6

1925
1918
1825
1656
1553
1618
1601
2066
1617
1605
1322
1452
1108

0
1
0
0
0
1
0
1

0
1

½
1
½

0
½
1

½
½
½

½

0
0
0
½
0

0
0
½
1
1

0
0
1
½
½

0
½
½
0
½

1
½
0
0
½
1

0
0

7
0
½
0
0
0
½

8
0
0

0
0
½
1
0

1
½

9
1
½
0
0
0
0
1

1
0

Body Partie Rtg p.
1,5
5
4
0,5
0
1
3
7
1,5
0,5
2
0,5
0

7
8
7
5
7
9
8
9
5
1
3
2
1

1954
1939
1939
1886
1815
1773
1702
1682
1540
1583
1596
1417
1553
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Dospělácké „béčko“ si letos vedlo v okresním přeboru celkem slušně, kvůli
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

v klidu dohrát play-out a skončit na šestém místě.

několika smolným prohrám se
nedostalo mezi čtyři nejlepší
celky do play-off, takže mohlo

Družstvo

V

R

P

Body

Skóre

Partie

ŠK Kuřim „E“
TJ Slovan Ivančice
ŠK Sokol Tišnov „B“
ŠK Střelice „B“
ŠK Lokomotiva Brno „L“
Šachy Zastávka „B“
ŠK Lokomotiva Brno „K“
ŠK Kuřim „D“

5
5
5
5
5
4
2
2

4
2
2
1
1
1
2
1

1
3
3
4
4
5
6
7

19
17
17
16
16
13
8
7

40.5
40.0
36.5
38.5
34.0
32.0
28.5
29.0

31
31
28
28
26
21
17
19

6. Šachy Zastávka „B“ (Rtg prům.: 1567, PH 1: 0 / PH 2: 13)

Šach. Jméno
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12

Dumková Daniela
Prokeš Karel
Karber Jan
Richterová Julie
Lacko Dušan
Dumek David
Dumek Aleš
Richter Rudolf
Richterová Nataša
Pečenka Petr

Rtg
1825
1674
1617
1564
1605
1360
1322
1108
1171
1074

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Body Partie Rtg p.

1
½
0
0
1
½

1
½
0
1
0
½
0

½
1
½
1
1

1
0
0

0
½
0

1
0

0
½

1
0

1
1

½
½
1
½

½
0
1
0

½
0
0
½
½
1
0

1
0
1
0
1

½
0
1
½

1
0

0
0

1

0
0

0
½

½
½
0
½
½

6
4,5
1
5
2,5
5,5
3,5
1,5
1,5
1

9
10
6
7
9
8
10
6
3
2

1714
1712
1628
1509
1442
1452
1349
1383
1183
1065

Přejeme všem krásné (nejen šachové) léto!
Aleš Dumek
Zdroj: sachy.zastavka.cz; zkráceno a upraveno
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ŽIVOT (V) ZUŠ
Kromě pravidelných „preventivních prohlídek“ a řešení
jejich výsledků prodělala naše
školní budova v průběhu minulých let i jisté „plastické operace“. Tou nejviditelnější byl přesun hlavního vchodu, kterým
vstoupila do nového tisíciletí.
Rekonstrukce tanečního sálu
před šesti lety už zůstala pohledům kolemjdoucích utajena, pro výuku tanečního oboru
a konání žákovských koncertů
je však její přínos významný.
A na jaké změny se naše budova
může v nejbližší době těšit?
Díky vstřícnosti vedení obecního úřadu bude již po prázdninách hledět na svět novými
okny, která jí také pomohou
udržet optimální prostředí pro
výuku. Takový zásah není drobnou údržbou, ale investicí, která
se připravuje řadu let. Věřím, že
se nám brzy podaří navázat dalšími kroky.
Za léta své služby získala naše školní budova spoustu
známých. Kdyby si mohla vytvořit profil na některé z populárních sociálních sítí a navázat
vztah s žáky, kteří ji navštěvovali, vznikla by docela početná

skupina. Vždyť každoročně přivítá dvacet až třicet nových tváří. To je přibližný počet nově
přijímaných žáků.
Základna
pedagogického
sboru je naopak stálá. I když
právě v letošním roce k malé
změně dochází. Po pětadvaceti
letech nás opouští paní Milena
Krupicová, pod jejímž vedením
rozvinulo své výtvarné schopnosti několik stovek žáků. Jsem
rád, že se jedna z těch, pro které

byla „výtvarka“ více než koníčkem, nyní vrací, aby po své učitelce převzala vedení výtvarného oboru. Paní Krupicové bych
chtěl touto cestou poděkovat
za její skvělé výsledky a popřát
zasloužený odpočinek. Její nástupkyni, Janě Kolegarové, zase
hodně úspěchů v její nové práci.
Připomeňme si nyní stručně
všechny členy pedagogického
sboru, kteří na naší škole v letošním školním roce působili.

VÝTVARNÝ OBOR:

Milena Krupicová, Jana Kolegarová
TANEČNÍ OBOR:

Lenka Žaludová
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
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ŠKOLSTVÍ

Vnímání času je velmi subjektivní věc. Zatímco pro naše žáky je každý školní rok významnou etapou
jejich dosavadního života a vstup do nového ročníku je činí vždy o něco dospělejšími, v dospělosti
se často pozastavujeme nad tím, jak je možné, že čas běží tak rychle a někdy bychom ho i rádi trošku
„přibrzdili“. Samotný čas však na naše vnímání nehledí. Běží svým vlastním neměnným tempem
a ani výsledky lidské činnosti nejsou jeho působení ušetřeny. Tak i budova naší školy, jejíž otevření
někteří z vás pamatují jako žáci a pro některé se odehrálo poměrně nedávno, připomíná, že slouží
již třicátý rok a potřebuje jistou péči.

Naši učitelé se podíleli na výuce bezmála dvou set žáků.

Dovolte mi uvést jména těch,
kteří tento školní rok končí

s absolventským vysvědčením.

Výtvarný obor:

Eva Antošová, Magdalena Kalovská, Marie Matějková,
Sára Hloušková, Lucie Nováčková, Petr Ondroušek,
Georgi Dimitrov

Hudební obor – kytara:

Eva Burianová, Radim Uhlíř, Jiří Polák

Hudební obor – klavír:

Ivona Prokopová

Hudební obor – klarinet:

Alžběta Oujezská, Natálie Milanová

Hudební obor – trubka:

Markéta Kratochvílová, Lucie Šoupalová

Hudební obor – lesní roh:

Jakub Hladil, Jakub Raisigl

Hudební obor – příčná flétna:

Natálie Horváthová

Hudební obor – elektronické klávesy:

Daniela Dumková, Nataša Richterová

Rád bych také zmínil žáky,
kteří naši školu reprezentovali na soutěžích. Tereza Patočková ze třídy paní učitelky Žaludové se zúčastnila okresního
kola taneční soutěže, konaného
v Městském klubu – Dělnickém
domě Blansko, a to ve 4. kategorii – současný tanec. Za svůj
výkon v choreografii „Cesta
ze školy“ získala „Diplom za pohybové ztvárnění a projev.“
V okresním kole národní
soutěže ZUŠ ve hře na žesťové
16. října 2014
13. listopadu 2014
18. prosince 2014
19. prosince 2014
5. února 2015
12. března 2015
26. března 2015
16. dubna 2015
7. května 2015
11.–15. května 2015
14. května 2015
15. května 2015
2. června 2015
4. června 2015
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nástroje vyhlášené MŠMT, které se konalo v únoru 2015 v Kuřimi, naši školu úspěšně reprezentovali žáci ze třídy pana
učitele Kříže. Ve hře na trubku
v I. kategorii získal František
Rada druhé místo a Petr Pečenka třetí místo. Nejlépe v soutěži
uspěl Jakub Hladil, který získal
první místo ve hře na lesní roh
ve II. kategorii. Jakub nás dále
reprezentoval i v krajském kole
soutěže, kde byl oceněn druhým
místem.

Žákovský koncert
Žákovský koncert
Vánoční žákovský koncert
Vánoční žákovský koncert
Žákovský koncert
Žákovský koncert
Učitelský koncert
Žákovský koncert
I. Absolventský koncert
Výstava prací žáků výtvarného oboru
Žákovský koncert
II. Absolventský koncert
Žákovský koncert
Závěrečný žákovský koncert

Všem žákům i jejich pedagogům děkuji za výbornou reprezentaci naší školy a blahopřeji
k dosaženým výsledkům.
Ani ostatní žáci, kteří letos
nikde „nesoutěžili“, nezaháleli. Většina z nich se zúčastnila
některé z řady akcí, které naše
škola v letošním školním roce
pořádala nebo se na ní podílela. Téměř každý měsíc jste měli
možnost takovou akci navštívit.
Níže přináším jejich shrnutí.
Sál ZUŠ
Sál ZUŠ
Dělnický dům
Domov pro seniory
Sál ZUŠ
Sál ZUŠ
Dělnický dům
Sál ZUŠ
ZKC Rosice
ZKC Rosice
Dům s pečovatelskou službou
ZKC Rosice
Domov pro seniory
Dělnický dům

Jednotlivé obory vyučované v naší škole žijí z pohledu
žáků trošku odděleně. Žáci
se potkají většinou jen krátce na koncertech či vernisážích. Možnost práce na společné akci je pro ně tedy
příjemným zpestřením i příležitostí k seznámení.
Chceme-li však do společné
akce zapojit žáky ze všech oborů, dá se už mluvit o projektu
a je třeba počítat s několikaměsíční náročnou přípravou.
Když se ale podaří připravit
OBOR

takové dílo, jakým byla Popelka na letošním závěrečném
koncertě, stojí to za to. „Duchovními rodiči“ představení
byli paní učitelka Ivana Marková a pan učitel Roman Andrle, kteří do projektu zapojili
další kolegy.
Herecké a taneční výkony provázel hudbou smíšený
soubor a pěvecký sbor. Žáci
výtvarného oboru nezůstali
stranou a připravili krásné dekorace. Společně tak naši žáci
a učitelé připravili hodnotné

ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVNÉHO STUDIA

ZAHÁJENÍ ŘÁDNÉHO STUDIA

Hudební

6 let

7 let

Taneční

5–6 let

7 let

Výtvarný

5–6 let

7 let

Bližší informace vám rádi
poskytneme na telefonním
čísle 724 561 996 a informace naleznete také v internetové prezentaci školy na adrese
www.zusrosice.cz. Naleznete
zde důležité informace o studiu
a školném, přihlášky ke studiu,
pozvánky na akce a další zajímavé informace.
Co si přát pro následující letní měsíce? Nejen našim žákům,
ale i vám ostatním bych chtěl

dílo a návštěvníci závěrečného
koncertu si jistě odnesli hezký
zážitek, jak napověděl už jejich
velký potlesk.
Chcete-li, aby se i váš potomek zúčastnil podobného
představení v budoucnu, přihlaste jej do přijímacího řízení
ke studiu na ZUŠ.
Pro úplnost opět doplňuji ještě informaci o věku pro
zahájení studia v jednotlivých
oborech:

popřát, aby čas letních dovolených plynul co nejklidnějším
příjemným tempem a dovolil
vám načerpat dostatek energie
do další práce. Po prázdninách
se pak těším na shledání v naší
škole.
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…
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Závěrečný koncert v sále Dělnického domu – pohádka Popelka
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Žákovský koncert
v sále ZUŠ
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Absolventský koncert v sále Zámeckého kulturního centra v Rosicích
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INFORMACE Z DDM ZASTÁVKA
S příchodem jara jsme v domě dětí a mládeže nezaháleli
a chystali jsme pilně akce, abychom se s vámi mohli
setkat a užít si radostnou jarní atmosféru.
První setkání sportovců proběhlo v hale gymnázia při turnaji v ping pongu o pohár starosty obce. Vítězkou se stala
Dana Křivánková, která dokázala porazit všechny muže.
Mezi dětmi byl nejlepší Michal
Kvarda.
První venkovní setkání jsme
si připravili na březen a počasí
nám přálo. Snad během jediného teplého víkendu jsme uspořádali Aprílový běh v areálu
TJ Čechie Zastávka. Malé děti
běžely svůj závod na travnatém

Aprílový běh
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hřišti, ty starší už musely zdolat náročnou trať lesem pod
stadionem, vyhnout se dvěma
spadeným stromům a překonat vodní příkop, který vznikl
díky silným dešťům v minulém
týdnu. Všechny děti si opravdu zasloužily odměnu a pochvalu za předvedený sportovní
výkon.
Novinkou letošního jara byla
zbrusu nová akce, kdy jsme přichystali pěší vycházku pro děti
do zbýšovského muzea průmyslových železnic. Procházku

jsme zpestřili hrou o poklad
pro malé turisty a svezením
vláčkem z Babic do Zbýšova
a zpět. Každý účastník putování za vláčky obdržel pamětní
medaili.
Další připravené akce na jaře
už patří mezi oblíbenou „klasiku“. Čarodějný rej se spoustou
her a opékáním nejprve čarodějnice na hranici, a pak i špekáčků a buřtů. Den dětí v Zastávce je tradiční akcí a i tento
rok se těšil velkému zájmu rodin s dětmi. Dle mého názoru

Vycházka pro děti do zbýšovského muzea průmyslových železnic

Den dětí v Zastávce

se Den dětí velmi povedl, účastníci ocenili hlavně poslední
atrakci, kterou byla umělá pěna
nastříkaná zastáveckými hasiči.
V této době se chystáme
na prázdninové tábory. Jsme

rádi, že většina našich táborů
je obsazena, a doufáme, že zbylá místa na táborech se brzy zaplní. V případě, že ještě nevíte,
kam poslat svoje dítě na tábor,
neváhejte a podívejte se na naši

nabídku na internetové stránce www.ddmzastavka.cz/akce.
Novinkou pro letošní rok je
nové sportovní hřiště a pergola
za budovou DDM, klasikou je
velký venkovní bazén.
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Den dětí v Zastávce

Nové sportovní hřiště a pergola za budovou DDM

S příchodem léta Vám všem
přeji příjemnou dovolenou,
dětem krásné prázdniny plné
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zážitků a snad se spolu opět
uvidíme na Rozloučení s prázdninami na konci srpna.

Michal Kříž,
ředitel DDM Zastávka

Mladí hasiči Zastávka

Závěrečný koncert v sále Dělnického domu –
pohádka Popelka

Den dětí v Zastávce

