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OBEC INFORMUJE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se k Vám letní číslo Zastáveckého zpravodaje. Máme před sebou příjemné roční období, mnozí z nás
zaslouženou dovolenou, děti
prázdniny, nicméně za sebou
již polovinu roku 2016. Letí
to…
První polovina roku začíná v naší obci pěkně zostra.
Takřka od samotného začátku roku jsme měli možnost
ponořit se do rytmu taneční
hudby v rámci plesové sezóny,
která jednoznačně patří k těm
nejbohatším v rámci širokého
okolí. Skláním se před tanečníky a tanečnicemi, kteří absolvovali plesů dokonce několik.
Že je tanec vskutku krásná věc,
nás v úvodu plesů vesměs přesvědčovali tanečnice a tanečníci ze skupiny Mighty Shake
Zastávka, stejně jako mažoretky, letos už i zastávecké „Hvězdičky“. Stojí za připomenutí,
že se s těmito uskupeními setkáváme často i při dalších akcích, stejně jako stojí za to připomenout, že dosahují ve své
činnosti mnoho úspěchů, jimiž propagují dobré jméno
obce Zastávka. Taneční skupina Mighty Shake Zastávka
je navíc pravidelným účastníkem a mnohdy i vítězem řady
celostátních i mezinárodních
soutěží.
Krásné taneční kreace však
rozhodně nepředvádí pouze
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mladí tanečníci, ale procítěná
a krásná pohybová vystoupení
si pravidelně secvičují i tanečnice o trošičku starší, které se,
sám nevím proč, zaštiťují názvem Klub seniorů. Po pravdě řečeno i další aktivity tohoto velice aktivního spolku
nikterak nenaznačují, že by se
jednalo pouze o zábavy seniorů. Jejich pravidelné turistické
výlety jsou známé a navštěvované nejen občany naší obce.
Nemluvě pak o jejich příjemných setkáváních v Dělnickém
domě, kde si rádi samozřejmě
zatančí, ale také si připomenou
různá výročí, či narozeniny
svých členů.
Pokud jsem u pohybu, tak
by bylo škoda nezmínit i další
organizace v obci, které nám
nabízí jak možnost pohybu,
tak i možnost se na pohyb dívat. Nejstarší sportovní organizací v obci, stejně jako v poměrně širokém okolí, je Čechie
Zastávka. Však také příští rok
si připomene již 110 let od založení tohoto sportovního
oddílu. Nosným sportovním
odvětvím Čechie je fotbal. Fotbaloví fanoušci sice měli trošku
strach, jak se povede mužům
v I. A třídě, do které se dostali po takřka půl století, nicméně jsme rádi, že strach nebyl
oprávněný. Kvalitní výkony
proti takovým mužstvům, jakými jsou například Tišnov či
Kuřim, ukázaly, že i tak malá

obec, jakou je Zastávka, dokáže hrát stejně dobrý fotbal
jako mnohem větší města. Nezbytným předpokladem však
samozřejmě je, že se Čechie
poctivě věnuje nejen mužům,
ale i mládeži. V první polovině roku jsme tak mohli sledovat zápasy mladších a starších
přípravek, mladších a starších
žáků, stejně jako dorostu. Zní
to až neuvěřitelně, ale za první
pololetí letošního roku sehrála
naše mládežnická mužstva 150
mistrovských utkání, na která se připravovala na více než
200 trénincích a přátelských
zápasech. Musím ale samozřejmě zmínit i nejmenší fotbalisty. Jednak proto, že je trénuji,
ale hlavně proto, že jsme skutečně „draci“. Ačkoliv nemáme
v Zastávce florbalovou halu,
tak se můžeme pyšnit našimi
florbalisty v krajské soutěži,
kde rovněž reprezentují dobré jméno obce na řadě turnajů
po celém Jihomoravském kraji.
Rovněž na tenisových kurtech
se prohání sportovci v krajské
soutěži. I ti ukazují i mnohem
větším městům, že je i „Zastávčáci“ dokáží vesměs spolehlivě „upinkat“. Nelze si však
nepovšimnout, že i naše ženy
podlehly kouzlu kulatého nesmyslu. Ty hrávají své zápasy
na víceúčelovém hřišti a ukázaly jak „Proklatě dobrým kuřatům“, „Baronkám“ i dalším
týmům, jak se hraje pořádný

fotbal. Na tomto hřišti se střídají s našimi futsalisty, kteří
se zapojili do futsalových soutěží a na našem hřišti odehráli dva pěkné turnaje. Součástí
Čechie sice ještě nejsou nohejbalisté, ale lákáme je, lákáme.
Už v hale gymnázia odehráli
nějaký ten turnaj v nohejbale
a myslím, že i v tomto sportovním odvětví nás třeba čeká
více možností si zahrát i zafandit. Naštěstí ne všechny sporty
nutně vyžadují fyzickou aktivitu. V rámci Čechie dosahují
skvělých výsledků zastánci královské hry šachové. Ne že by se
družstvo dospělých v soutěži
ztratilo, nicméně je skutečností, že šachisté věnují značnou
pozornost zejména mládeži,
což přináší i výborné výsledky.
Děti se účastní mnoha turnajů,
včetně mistrovství České republiky, a tam ukazují, že v Zastávce se daří i této krásné hře.
Mimochodem přímo v Zastávce se do této hry zapojují aktivní šachisté i nadšenci v rámci
jednoho z nejdéle se uskutečňovaných turnajů – Memoriálu Leoše Roztočila. Na rok
2016 připadl již 37. ročník tohoto turnaje v bleskovém času.
V rámci Čechie působí i Asociace sportu pro všechny, která
je propagátorem jak klasického
cvičení, tak i některých nových
trendů ve sportu. Zástupci asociace pro nás navíc každoročně připravují oblíbenou jarní turistickou neděli. Dalšími
sportovci, kteří bohužel nemají
vhodné sportovní plochy pro

svůj sport, jsou zastávečtí hokejisté. Myslím, že si zaslouží,
abychom ocenili jejich práci, protože byli týmem, který uchovával hokej v regionu
v době, kdy se v Rosicích hokej
v podstatě rozpadl. V letošním
roce se však zastáveckým hokejistům podařila fantastická
věc. Pokusili se obnovit tradici
mládežnického hokeje. Sice to
bylo zatím „jen“ školou bruslení, ale neuvěřitelný zájem,
který jejich počínání vzbudilo,
nás snad opravňuje k naději, že
by se naše děti mohly věnovat
i tomuto sportu, pro Českou
republiku tak úspěšnému.
Obec Zastávka má ve svém
znaku kromě hornických symbolů i knihu, jako symbol
vzdělanosti. Je výrazem toho,
že od svého vzniku věnuje
obec značnou pozornost školství. Myslím, že se tato tradice
drží dodnes, neboť v naší obci
existují jak mateřská i základní
škola, ale děti mohou rozvíjet
své umělecké sklony i v místní
základní umělecké škole. Je nemnoho vesnic v naší zemi, kde
působí i dům dětí a mládeže,
ve zkratce familiárně nazývaný
náš Domeček.
„Náš“ Domeček je to i proto, že kromě kroužků pro naše
děti se podílí i na řadě dalších
akcí v obci. Společně jsme se
tak mohli potkat na dětském
karnevalu, stejně jako si zahrát turnaj ve stolním tenise. V něm bychom měli trošku více zabrat a potrénovat,
aby pohár starosty obce zůstal

zase po čase v naší obci, a ne
aby ho odváželi zástupci sousední Kratochvilky. Při Aprílovém běhu jsou naopak vítězi
všichni, kteří doběhnou a jako
bonus si mohou prohlédnout
i vojenská auta. A kdyby jen
prohlédnout, mohou se v nich
i projet.
Rovněž čarodějnice jsou
u nás spojeny nejen se zapálením ohně. Tomuto aktu pravidelně díky Domečku předchází celá řada her. A to už
se blíží Den dětí, který se letos obzvláště vydařil. Přálo
nám počasí, děti si zasoutěžily
na celé řadě stanovišť a všichni
bez ohledu na věk si zazpívali a zatančili u vystoupení Maxim Turbulenc. Večerní letní
kino pak výročí narození krále Karla IV. připomnělo letní komedií Noc na Karlštejně.
Rok 2016 je přestupný, tudíž
je i rokem olympijským. Ten si
v našem regionu připomínáme
olympijskými soutěžemi pro
děti. V Zastávce se při této příležitosti sešlo více než 150 dětí
z mateřských školek z celého
širokého okolí.
Obec Zastávka je dokonce
jedinou obcí v České republice,
kde působí střední škola gymnaziálního typu. Nejsme tak
ochuzeni o tradiční studentský majáles s průvodem a programem studentů, stejně jako
o řadů dalších akcí, k nimž
patří například i oblíbený volejbalový turnaj nazvaný Station Open, kterého se letos
zúčastnila kompletní desítka
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amatérských smíšených týmů.
Jméno vítěze „Šestkrát zelenou“ je podle mne pozvánkou
na další turnaj.
Při výčtu aktivit v obci nelze
pominout naše hasiče. Ti patří
od pradávna k těm, kteří jsou
v obci nezbytní nejen kvůli společenskému životu, ale
zejména proto, že zachraňují majetky a především životy
ostatním. Není proto divu, že
v nově vzniklé hornické obci
byli právě hasiči první organizací, která zde vznikla. Asi
málokterá profese má totiž takovou úctu ke zdraví a životu
jako právě horníci. Jsem velice rád, že naši hasiči jsou nejen tak aktivní, ale že se dokáží
i prezentovat. Proto není nutné
uvádět výčet jejich odborných
aktivit, při nichž uchránili nemalý majetek a pomohli mnoha lidem v nesnázích. Chtěl
bych však připomenout zejména to, že bez zastáveckých
hasičů se v podstatě neobejde
žádná akce. Jsou schopni nám
zajistit ozvučení, postaví a složí podium, pomohou s instalací a složením plátna pro letní kino, postaví trampolínu,
se svou technikou jsou atrakcí
takřka na všech akcích. Ač jsou
složkou uniformovanou, tak si
nejsem jistý, zda vnímáme, že
jsou obci nápomocni skutečně
na každém kroku.
Zastávka je rovněž aktivním členem obecně prospěšné společnosti Regionální úzkorozchodná železnice. Je nás
již stále méně, kteří si pamatují
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vlečku mezi Zbýšovem a Zastávkou, po které se vozilo uhlí
na naše nádraží. Po útlumu
těžby vlečka pomalu zarůstala a jsme rádi, že jsme ve spolupráci s Muzeem průmyslových železnic obnovili tuto
trať. Byť již jen pro účely turistické a připomenutí si průmyslových kolejových vozidel,
z nichž některé působily i v dolech. Trať se navíc konečně blíží i k Zastávce, a tak se vbrzku
v obci objeví zajímavá turistická atrakce. V rámci této organizace již nyní pořádáme celou
řadou akcí. K nejoblíbenějším samozřejmě patří vyjížďky
vláčky, včetně vláčků s parní
lokomotivou, stejně jako jarní
probouzení parní lokomotivy
spojené s pálením čarodějnic
či muzejní noc. Ve spolupráci s Českými drahami a městem Oslavany existuje několik
let i turistický produkt „Motoráčkem za permoníky“, kdy
se účastníci této akce dopraví
do obce starým motoráčkem
a potom navštíví obec Zastávku, muzeum průmyslových železnic, zábavný park Permonium v Oslavanech, stejně jako
expozici hornictví na zámku
v Oslavanech. V letošním roce
v Zastávce finišují přípravy
na otevření informačního centra v nádražní budově, kde budou k dispozici zajímavé materiály o dění v obci a širokém
okolí.
Zastávka si je rovněž vědoma toho, že v obci existuje Domov pro seniory, který

patří k nejmodernějším zařízením svého druhu v zemi. V letošním roce jsme se podíleli
na nákupu sociálního automobilu pro toto zařízení, které
umožní zkvalitnění života lidí
v Domově pro seniory. Jsme
rovněž rádi, že příjemné prostředí Dělnického domu je
každoročně využíváno, kromě
řady dalších akcí, pro chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře ulovené v honitbách
v okolí Rosic. Jsem přesvědčen
o tom, že je dobře, že si každoročně připomínáme výročí
ukončení druhé světové války.
Není již sice mnoho pamětníků této tragické války, nicméně stojí za to připomínat, že
díky tomu, že žijeme v míru,
mohu psát tento článek a vy
tento zpravodaj číst. Historie
je nedílnou součástí našeho života. Proto jsme velice rádi, že
v obci působí Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, který se historií nejen naší obce
zabývá.
Máme za sebou polovinu roku 2016 a z výše uvedeného je podle mne patrné, že
obec Zastávka, která má v současné době asi 2500 obyvatel,
pouze nestaví a nebuduje, ale
snaží se i žít pospolitým životem. Samozřejmě, že bych
rád psal i o dalších aktivitách,
které souvisí s divadelní tradicí v obci, včetně bohaté tradice loutkového divadla. Určitě však existuje i celá řada
dalších věcí, které byste v obci
chtěli provozovat i Vy. To by

pak byl aspoň dlouhý článek
do Zpravodaje.
Musím se přiznat k tomu,
že smyslem mého článku nebylo popisovat aktivity, které se udály, byť se domnívám,
že již nyní se za vnitřní život
obce nemusíme stydět. Je však
skutečností, že realizace těchto akcí je možná pouze díky
dobrovolníkům, které naštěstí v obci máme. Kdo se však
těchto akcí účastní, tak musí
potvrdit, že dobrovolníků není
jednak dost a navíc jsou to velice často pořád stejní lidé.
Obec Zastávka může vnitřní život obce podporovat a již
tak samozřejmě činí, nicméně

k dalšímu rozvoji akcí, při
nichž bychom se mohli setkávat, mluvit spolu, užít si příjemných okamžiků, nezbytně
nutně potřebujeme Vás. Občany obce, kteří jsou ochotni obětovat trošku svého času
k tomu, aby pro své bližní
uspořádali další zajímavé akce.
Jsem přesvědčen o tom, že již
nyní je k dispozici široká nabídka spolků a organizací, kde
byste mohli uplatnit své nápady a pomoci nám zlepšit život
v naší obci. Pokud jste tento článek dočetli až sem, tak
jsem přesvědčen o tom, že patříte k těm, kteří by nám mohli pomoci. Budeme velice rádi,

když přijdete k nám. Těšíme se
na vás, to myslím mohu směle
říct za všechny, kteří se na organizování různých akcí v obci
podílejí. Za sebe, a za zastupitele obce mohu prohlásit,
že se budeme snažit poskytnout Vám takovou podporu,
aby Vaše nápady mohly být
realizovány.
Vážení přátelé,
je před námi léto. Přeji Vám,
aby bylo krásné, abyste ho prožili ve zdraví, se svými blízkými a na příjemných místech.
A těším se již nyní i na naše
společná letní setkávání.
Petr Pospíšil, starosta obce

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 24. 2. 2016
I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 2. 2016
2. podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK
na realizaci informačního centra
3. rozpočtové opatření č. 2/2016 obce Zastávka
4. poskytnutí individuální dotace Pobočný spolek zdravotně postižených Zbýšov z rozpočtu
obce Zastávka v roce 2016 ve výši 1 500 Kč
na rok 2016
5. poskytnutí individuální dotace Klub důchodců Zbýšov z rozpočtu obce Zastávka v roce
2016 ve výši 2 000 Kč na rok 2016
6. poskytnutí individuální dotace Myslivecký
spolek Bažant z rozpočtu obce Zastávka
v roce 2016 ve výši 15 000 Kč na rok 2016
7. poskytnutí individuální dotace Domov pro
seniory Zastávka z rozpočtu obce Zastávka
v roce 2016 ve výši 10 000 Kč na rok 2016

8. 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
9. podklady, na jejichž základě bude možné prověřit účetní závěrku příspěvkových organizací Základní škola T. G. Masaryka Zastávka,
příspěvková organizace, Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres Brno-venkov a zjistit, zda
tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz
účetnictví a finanční situace účetní jednotky
10. nabytí pozemku p. č. 86/28, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 57 m2
do vlastnictví obce (dosud vlastnictví
Jihomoravského kraje)
11. smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(dostavba kanalizace) mezi obcí Zastávka
a ČR – ÚZSVM na pozemky p. č. 86/17,
636/2, 1226/1, 1226/2, 1226/3, 1268/4
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12. licenční smlouvu o veřejném provozování
hudebních děl mezi OSA – Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s. a obcí Zastávka
13. podání žádosti do programu EFEKT na výměnu světelných bodů
14. smlouvu č. 1030029252/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí
Zastávka a společností E.ON Distribuce, a.s.
ve věci uložení nového zemního vedení NN
a přípojkových skříní na pozemcích p. č.
31/2, 123/1, 124/1 a 161/1 v k. ú. Zastávka
a pověřuje starostu obce jejím podpisem
15. smlouvu č. 1040010376/012 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí
Zastávka a společností E.ON Distribuce, a.s.,
ve věci umístění distribuční sítě – kabel NN,
pojistkové skříně a rozpojovací skříně na pozemcích p. č. 106/1, 86/20, 86/39 a 104/1 v k.
ú. Zastávka a pověřuje starostu obce jejím
podpisem
16. smlouvu č. ZN-014330028664/001 o zřízení
věcného břemene mezi obcí Zastávka a společností E.ON Česká republika, s.r.o. v souvislosti s realizovanou stavbou distribuční

soustavy – „Zastávka – Nová Osada: NN
úprava v. vedení“ – nadzemní vedení a opěrný
bod na pozemku p. č. 1149/1 v k. ú. Zastávka
a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

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 bezúplatného převodu pozemku p. č.
1266/2, ostatní plocha, dráha, o výměře
57 m2 do vlastnictví Jihomoravského kraje
(dosud vlastnictví obce)
5. informaci Finančního úřadu o stanovení lhůty v souvislosti s dotací „24 TI, Zastávka, 8/1,
10/1, 113, 134“.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 30. 3. 2016
ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2016
2. rozpočtové opatření č. 3/2016 obce Zastávka
3. poskytnutí individuální dotace Mažoretky
Anife z. s. Rosice v roce 2016 ve výši 2000 Kč
na rok 2016
4. dodatek č. 1 ke smlouvě o úpravě vzájemných
práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky ze dne
1. 11. 2012 uzavřenou mezi Městem Rosice
jako centrálním zadavatelem, Obcí Zastávka
a Domem dětí a mládeže, Zastávka, okres
Brno-venkov jako zadavateli
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5. zahájení výběrového řízení na zakoupení cisterny CAS 20 dle schválené technické specifikace MV ČR – GŘ HZS ČR
6. smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi obcí Zastávka a společností Kahánek,
Kulturně vzdělávací spolek na pronájem nebytového prostoru (kancelář) v Dělnickém domě
Zastávka
7. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 s paní
M. O., Stará osada 9 do 31. 12. 2016
8. uzavření Smlouvy o věcném břemenu č.: ZN014330025938/001 mezi obcí Zastávka a společností E.ON Distribuce, a. s. v souvislosti s akcí: „Zastávka, přel. kab. ved. NN a VN,

9.

10.

11.

12.

SŽDC“ za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN a VN dle GP:
č.: 1110-6044/2015
uzavření Rámcové kupní smlouvy na přírodní
kamenivo č. K – 27/2016 mezi obcí Zastávka
a společností HUTIRA – OMICE s. r. o., jejímž předmětem je nákup drceného kameniva
a ostatních nabízených materiálů
uzavření Rámcové smlouvy o převzetí odpadu k dalšímu nakládání č. K – 27/2016
mezi obcí Zastávka a společností HUTIRA –
OMICE s. r. o., jejímž předmětem je převzetí
odpadu od obce Zastávka k dalšímu nakládání dle podmínek stanovených touto smlouvou
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí
Zastávka a Ing. P. Hoňkovou o společném
zájmu na poskytnutí a zajištění vysokorychlostního internetu, televizního signálu a telefonického připojení na území obce Zastávka
fyzickým a právnickým osobám, které o tuto
služby projeví zájem
uzavření smlouvy o právu stavby parkoviště pro polyfunkční dům – Hornický dům,
mezi obcí Zastávka a společností Rezidence
Permoník, a. s., na pozemku p. č. 584/1 v k. ú.
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 prodeje p. č. 1361/1 a část p. č. 197/1
o výměře cca 500 m2
5. záměr nabytí pozemku p. č. 339/4 o výměře
2638 m2
6. záměr prodeje p. č. 1137 o výměře 487 m2
a p. č. 1138 o výměře 208 m2
7. záměr prodeje části pozemku p. č. 219/1
o výměře 48 m2
8. záměr pronájmu zahrady – část p. č. 1034
9. zprávu o bezpečnostní situaci v obci Zastávka
za rok 2015
10. použití příspěvku k částečné úhradě nákladů
obce vynaložených v souvislosti s azylovým
zařízením v roce 2015.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 27. 4. 2016
I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 4. 2016
2. rozpočtové opatření č. 4/2016 obce Zastávka
3. poskytnutí individuální dotace Středisku
rané péče SPRP Brno ve výši 10 500 Kč
na rok 2016
4. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (smlouva
č. 035959/16/OKH) mezi Jihomoravským
krajem jako poskytovatelem, Základní školou a Mateřskou školou T. G. Masaryka

Zastávka, příspěvkovou organizací jako
příjemcem a obcí Zastávka jako zřizovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí dotace
ve výši 120 000 Kč na „Dokončení výstavby
plotu kolem areálu MŠ“ a pověřuje starostu
obce jejím podpisem
5. podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna (30 svazků v hodnotě
5260 Kč)
6. Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Zastávka
a Mikroregionem Kahan dso, jejímž předmětem je výpůjčka 50 ks biopopelnic
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7. prodej pozemku p. č. 1361/13, ostatní plocha, o výměře 432 m2, vzniklého z části
pozemku p. č. 1361/1, jiná plocha a z části
pozemku p. č. 197/1, trvalý travní porost,
na základě geometrického plánu č. 1114137/2016 manželům Z. a N. P. za cenu
500 Kč/m2 a náklady prodeje a pověřuje
místostarostu obce jejím podpisem
8. prodej pozemku p. č. 1137, zahrada, o výměře 487 m2 a pozemku p. č. 1138, zahrada,
o výměře 208 m2 panu Z. M. za cenu 100 Kč/
m2 a náklady prodeje a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
9. pronájem části pozemku p. č. 1034 o výměře 129 m2 manželům J. a Z. S. za cenu 5 Kč/
m2/rok
10. pronájem části pozemku p. č. 1034 o výměře
132 m2 panu J. S. za cenu 5 Kč/m2/rok
11. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zajištění
činnosti obecní policie mezi městem Rosice
a obcí Zastávka
12. podání žádosti obce Zastávka o poskytnutí jednorázové dotace ze státního rozpočtu
na rozvoj obce, na jejímž území se nachází
zařízení ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů nebo azylové
zařízení ve smyslu zákona č. 325/1999 Sb.,
o azylu, ve znění pozdějších předpisů
13. bezplatné využití prostor ve sportovním
areálu pro konání oslav 1. máje – Svátku
práce pro místní organizaci KSČM Zastávka
14. uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Zastávka
jako objednatelem a Pilařskou výrobou,
Pavlíček Robert jako zhotovitelem, jejímž
předmětem je demontáž a montáž střešních
oken na domě č. p. 570. Cena díla vč. DPH
činí 231 404 Kč
15. podání žádosti o poskytnutí grantu Nadace
partnerství programu Strom života na akci
Park u kapličky, Zastávka
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16. pokračování řešení bezpečnostní situace
v obci ve vztahu s vybudováním přechodů
pro chodce a variantních možnostech řešení
křižovatky Babická/1. Máje
17. uzavření Smlouvy číslo: 1030031342/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Zastávka a společností
E.ON Distribuce, a. s., v souvislosti s akcí
„Zastávka – Zajíc: NN příp. kab. přip.“,
na pozemku p. č. 802/1 v k. ú. Zastávka
18. uzavření Smlouvy číslo: 1040010376/012
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Zastávka a společností
E.ON Distribuce, a. s. v souvislosti a akcí:
„Zastávka – Hutní osada: NN rek. vedení.“ na pozemcích p. č. 106/1, 86/20, 86/39,
104/1, 105/5 v k. ú. 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 pronájmu části pozemku p. č. 123/1
a části pozemku p. č. 124/1
5. záměr prodeje pozemků p. č. 86/45, ostatní
plocha, o výměře 202 m2, p. č. 47/5, ostatní
plocha, o výměře 26 m2, p. č. 51/2, zahrada,
o výměře 14 m2
6. záměr prodeje pozemku p. č. 197/3 o výměře 51 m2, pozemku p. č. 196/4 o výměře 107 m2, pozemku p. č. 196/5 o výměře
87 m2 vzniklých z částí parcel p. č. 196/1
a p. č. 197/1.

DĚTI SLAVILY SVŮJ SVÁTEK
V sobotu 28. 5. 2016 se v areálu sportovního stadionu TJ Čechie slavil Den dětí.
V ranních hodinách započali
oslavu mladí hasiči, kteří však
slavili trošku netradičně. Pro
slavení se rozhodli využít disciplíny požárního sportu, kdy
již tradičně soutěžili O pohár
starosty obce Zastávka. Celkem se o tento pohár utkalo
34 soutěžních družstev v disciplínách štafeta 4 × 60 metrů
a požární útok. Soutěžilo se
ve třech kategoriích, kdy soutěž zahájily děti z přípravky
od 3 do 6 let. Následně nastoupili mladší žáci od 6 do 12 let
a jako poslední pak starší žáci
od 12 do 15 let. Počasí bylo
krásné, někdy až moc horké,
ale všichni soutěžící to zvládli
na jedničku a řádně absolvovali
všechny disciplíny. Odměnou
za jejich dopolední sportování pak bylo slavnostní vyhodnocení, kdy děti dostaly nejen
diplomy s umístěním, ale také
balíčky sladkostí, aby měly
ten sváteční den také drobet
oslazený.
Po soutěži mladých hasičů se
areál proměnil na jedno velké
dětské hřiště s pódiem. Přicházející děti si mohly zasoutěžit
na připravených stanovištích,
kde na ně čekali paní učitelky a pracovníci Domu dětí
a mládeže Zastávka, případně si mohly zaskákat na skákacím hradě nebo se svézt

na krásných ponících. Samozřejmě, že kdo měl zájem,
mohl si prohlédnout hasičská
auta a vybavení, které naši hasiči používají při své zásahové
činnosti, případně si i zkusit,
jak se v takovém autě sedí a jak
se co ovládá. V průběhu odpoledne na připraveném pódiu
ukázali své umění žáci taneční
školy Mighty Shake Zastávka
a následně celý areál roztancovali Maxim Turbulenc se svým
hodinovým vystoupením. Že
byla letošní volba účinkujících
správná, dokazoval pohled
na vlnící se dav před pódiem.
Nevlnili se jen děti ale i „dospěláci“. Všichni přítomní pak
vystoupení ohodnotili dlouhým aplausem. Po vystoupení „Maxíků“ již tradičně hasiči na pískovém hřišti vytvořili

pěnový polštář, kterému odolal
jen málokdo. Možná je to proto, že kopec pěny všem připomínal chybějící sníh, který se
v posledních letech naší obcí
vyhýbá. Nejen že z pěny vybíhaly malé bílé postavičky dětí,
ale i řada dospělých se na chviličku vrátila zpět do dětských
let, což končilo pod sprchou
vodního proudu, aby ze sebe
dostali nános pěny, který jim
zůstal na oblečení.
Závěr oslavy dětského dne
patřil letnímu kinu, kdy se promítala „Noc na Karlštejně“.
I tato večerní akce se těšila velmi
slušné návštěvnosti. Po skončení filmu a sklizení promítacího plátna se nad Zastávkou
vytvořila hluboká tma, která
zanedlouho přinesla déšť. Ten
déšť, kterým meteorologové
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vyhrožovali po celý den. A tak
vlastně můžeme konstatovat,
že vše dopadlo výborně. Celý
den všichni zúčastnění věnovali sportu, zdravému soutěžení, kultuře i historii. Sportovní
areál byl využit do posledního
kousku, ať už se jednalo o sportovní plochy, dětská hřiště, občerstvení, stánek s balonky,

perníky a cukrovou vatou, ale
také přilehlá restaurace nabízela rozsáhlou nabídku všelijakých pochutin. Zkrátka a dobře, tentokrát mohl každý získat
téměř, co si zamanul. A k tomu
ještě krásné počasí. Tak má vypadat správná oslava Dne dětí.
Doufejme, že i ty následující se
nám tak vyvedou.

Za realizaci této oslavy si dovolím jedno malé poděkování.
Poděkování, které patří paním
učitelkám, pedagogickým pracovníkům domu dětí a mládeže, hasičům, tanečníkům
z taneční školy Mighty Shake
a samozřejmě „Maxíkům“.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

KOPEC PRÁCE II
Jak už jsem informoval v minulém čísle Zastáveckého zpravodaje,
pracovníci obce společně s našimi hasiči započali na jaře budovat
nový parčík u kaple Sv. Jana Křtitele. Od vydání minulého čísla
místního periodika naše práce postoupila zase o krůček dále,
a tak mi dovolte Vás zase trošku o této záležitosti informovat.

Po vyčištění prostranství, což
jsme udělali na jaře, nastoupili pracovníci technické čety
s naší technikou a realizovali
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výstavbu již slíbených cestiček pro kočárky. Nainstalovány
byly také nové lavičky tak, aby si
návštěvníci mohli odpočinout,

anebo třeba sledovat, co se
děje ve středu obce Zastávka. V současné době je již tedy
možné do parku s kočárkem
bezpečně vjet, což řada rodičů už využila. Když svítí slunce
a je pěkné teplo, často jsou vidět
návštěvníci se zmrzlinou, jak
na lavičkách posedávají a sledují okolí. Občas se v parku objeví
i zamilovaný pár, který využívá
pocit soukromí navozený okolní přírodou.
Tráva se již zazelenala a jistě
stojí za zmínku, že mimo keříků a pěkně kvetoucích stromů
si může návštěvník prohlédnout i řadu krásně kvetoucích
rostlinek. Skladba rostlin je
opravdu pozoruhodná, pestře
barevná a především v jarních
měsících všechny krásně voní.
Tuto příjemnou atmosféru sice
čas od času trošku pokazí nepořádek, který někdo zanechá
u laviček, i když jsme nainstalovali odpadkový koš, kam
vše nepotřebné může návštěvník uložit. Ne, že by nám tato

skutečnost nevadila, vadí i některým našim spoluobčanům,
kteří nás na nepořádek upozorňují. Ale tohle nás nemůže přece odradit od toho, abychom
takové krásné místo nechali
zpustnout. A proto pravidelně
několikrát do týdne vyráží naše
technická četa, odpadky uklidí
a dá vše do pořádku.
Slib, který jsme dali v prvním článku, že proběhne výsadba nových stromů, samozřejmě
i nadále platí. Obec Zastávka
požádala o dotaci na výsadbu
stromů z projektu Nadace partnerství a v současné době čekáme na výsledek grantového řízení. Ať již finanční prostředky
z dotace získáme, nebo nezískáme, výsadba proběhne v podzimních měsících. Tento termín
jsme zvolili především z důvodu nevhodného počasí pro výsadbu. Díky slabé zimě a malým srážkám na jaře je země
vyprahlá a nová výsadba by stěží přežila takovéto podmínky.
V rámci zlepšování prostranství parku bychom chtěli do budoucna ještě instalovat zábrany
k bývalé železniční vlečce, aby
zde nedošlo k úrazu a v parčíku instalovat i nějaké dekorace
tak, aby pobyt v parku byl pro
návštěvníky co nejpříjemnější.
Doufejme, že se nám naše plány podaří v letošním roce splnit a naše obec bude mít další
krásné místečko, které budeme
všichni rádi navštěvovat.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 13

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO…
Takto přesně je pojmenována akce celonárodního rozsahu, kterou pořádají
především dobrovolnické organizace napříč celou republikou. Smyslem této
akce je zapojit širokou veřejnost do úklidové akce veřejných prostranství,
přírodních parků, studánek a černých skládek.

O tom, že na území naší krásné obce je mnoho míst, která si
zaslouží pozornost a přiložení
ruky k dílu ve smyslu úklidu,
není nutné moc mluvit. A proto se naši hasiči rozhodli, že
se k letošnímu ročníku připojí
a pomohou tak svou prací k zušlechtění veřejných prostranství
a širokého okolí. Za podpory
obce Zastávka hasiči vyhlásili
na 16. 4. 2016 úklidovou akci
a pomocí plakátů, facebookového profilu a internetových
stránek vyzvali k účasti i své
spoluobčany. Na základě této,
řekněme reklamy, se v sobotu
v 9 hodin sešli u hasičské zbrojnice nejen členové hasičského sboru, ale také řada našich
spoluobčanů – celkem více než
60 účastníků. Mezi nimi nechyběly ani děti v kočárcích!
Je nutné také podotknout
to, že řada účastníků z řad občanů nebyli starousedlíci, ale
nedávno přistěhovalí, což trošku pošramotilo renomé hrdých „Zastávčáků“. Nicméně ať
skladba dobrovolníků byla jakákoliv, můžeme i tak konstatovat, že účast na úklidu byla velmi slušná. Všichni zúčastnění
se rozdělili do čtyř skupin, kdy
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každá skupina dostala svůj přidělený rajón, vyfasovali pytle
na odpadky a vyrazili k úklidu.
Skupina rodičů s dětmi provedla úklid a sběr odpadků v okolí bytových domů na ulici Stará
osada, úklid v novém parčíku
u kapličky a následně pak úklid
v lesoparku. Druhá skupina vyrazila ke sběru odpadků kolem
silnice vedoucí k Masarykově
studánce. Po cestě ke studánce vysbírali PET láhve a mnoho jiných odpadků v silničním
příkopu kolem silnice, uklidili

přírodní parkoviště před železničním mostem jak u silnice,
tak v takzvané odbočce k hájence manželů Horákových.
Svoji úklidovou misi zakončili u Masarykovy studánky, kde
sesbírali odpadky a vše připravili k odvozu. Další skupina se
přesunula do prostoru nádraží, kde provedla úklid příkopů
u přestupního terminálu IDS
pod ordinací zubní ambulance
a prostranství pod lávkou přes
železnici. Svoji práci ukončili pod bývalým železničním

mostem na ulici Havířská. Poslední skupina vyrazila na ulici Cukrovarská, kde provedla
úklid kolem rybníku, následně
v zatáčce u areálu firmy Drukocel a v této lokalitě pak ještě zlikvidovala černou skládku
za areálem bývalých uhelných
skladů. Cestou zpět se tato skupina ještě přesunula do prostoru nádraží, kde mladí hasiči sesbírali odpadky kolem
firmy Barko až k budově bývalé výtopny na ulici Martinská.
Hromádky s odpadky následně svezly dvě obecní multikáry a hasičská nákladní Avie
do Sběrného střediska odpadů obce Zastávka. Celkem se
za sobotní dopoledne čtyřem
skupinám podařilo uklidit
mnoho černých skládek a vyčistit řadu znečištěných prostor
nejen na území naší obce.
Celkem bylo sesbíráno více
než 12 tun odpadu všeho druhu. Odpad nebyl tvořen pouze povalujícími se papíry, PET

láhvemi a obaly od cukrovinek.
Při uklízení jsme našli pneumatiky, obkladačky, koberce, linolea, oblečení, hračky a mnoho
jiných „pokladů“. Je až zarážející, že i když každá obec má
na svém území sběrný dvůr, pořad se najde někdo, kdo odpad
odloží do přírody. Po ukončení
úklidové akce bylo pro všechny
účastníky připraveno malé občerstvení na hasičské zbrojnici,
kde si všichni společně opekli

buřty, zahráli si hry a děti obdržely malé dárky jako poděkování za dobře odvedenou práci.
Já si však i zde dovolím ještě jednou moc poděkovat všem
zúčastněným, kteří nám společně pomohli uklidit nepořádek
po ostatních. Pevně věřím, že
na další takovéto akci nás bude
ještě víc.
Zdeněk Milan, starosta
hasičského sboru Zastávka

Použití příspěvku k částečné úhradě nákladů obce
vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením v roce 2015
Poskytovatelem příspěvku je Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR
PŘÍJMY:

VÝDAJE:

IV. čtvrtletí roku 2014......................34 320,00 Kč
I. čtvrtletí roku 2015.........................47 400,00 Kč
II. čtvrtletí roku 2015.......................50 184,00 Kč
III. čtvrtletí roku 2015......................27 456,00 Kč
CELKEM.................................... 159 360,00 Kč

Odvoz ostatních odpadů.................49 946,70 Kč
Odvoz komunálního odpadu..........79 395,20 Kč
Veřejné osvětlení – oprava..............11 109,40 Kč
Veřejné osvětlení – el. energie.........18 908,70 Kč
CELKEM.................................... 159 360,00 Kč

V Zastávce 5. 1. 2016, RNDr. Petr Pospíšil, starosta obce
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SPOLKOVÉ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY

MAŽORETKY HVĚZDIČKY ZÁŘÍ
JAKO HVĚZDY NA NEBI
Letošní sezóna je pro ně velice vydařená. V roce 2016
se Hvězdičkám velice dařilo, zúčastnily se mnoha soutěží,
a také získaly spoustu ocenění.

Mezi velké úspěchy Hvězdiček patří úspěchy jednotlivců. Například úspěch v kategorii duo děti, kde soutěžila
Eliška Černá s Monikou Hellerovou a vybojovaly 1. místo
a 2. místo, dále také postoupily na Mistrovství ČR, kde
skončily na 12. místě. Kristina
Přikrylová nečekaně v konkurenci 12 dívek dovezla medaili za 2. místo v kategorii sólo
Kadetky. A skutečně velký boj
předvedly o medailové příčky
v kategorii sólo Junior Michaela
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Vodičková, která se umístila
na 1. místě a Erika Steinochová,
které patří 2. místo.
V březnu se zúčastnily soutěže v Bystřici pod Hostýnem,
odkud dovezly Hvězdičky medaili za 3. místo v kategorii Junior mladší. Další soutěž se konala v Brně, každoročně se této
soutěže Hvězdičky zúčastňují
a opět i letos si dovezly 3. místo.
Nejdůležitější okamžik pro
Hvězdičky nastal 7. května

2016, kdy se konalo oblastní
kolo NBTA. Hvězdičky poměřily své síly například s mažoretkami z Hranic, či mažoretkami Anife. Hvězdičky
vybojovaly 4. místo a postup
na mistrovství Moravy a Slezska, a své konkurentky z Anife
nechaly za sebou. Na mistrovství Moravy a Slezska statečně
bojovaly, ale na postup na ČR
to letos nestačilo.
Svou sezónu mažoretky
Hvězdičky zakončily soutěží
O skleněný střevíček z Telče.
V počtu osmi týmů nečekaně Hvězdičky zazářily a se slzami v očích přebíraly medaili
za 1. místo v kategorii Kadetky
starší. A patří jim titul absolutního vítěze soutěže v Telči. Byl
to pro Hvězdičky neskutečný
zážitek a lepší ukončení sezóny
si opravdu nemohly přát
Mažoretky cvičí v sokolovně
na Zastávce pod vedením Karolíny Steinochové a od září přijímají nové členky.
Chceš poznat nové kamarády? Zažít spoustu legrace? Zářit na vystoupeních a soutěžích?
Přihlas se na tel.: 739 677 011.

Karolína Steinochová

Mladým hasičům se v požárním
sportu daří
Naši mladí hasiči sportovní
sezónu v požárním sportu zahájili 23. dubna 2016 na hřišti v Újezdě u Rosic. Celkem se
sjelo více než dvacet soutěžních
týmů, které soutěžily ve dvou
věkových kategoriích: mladší
a starší žáci. Soutěžní disciplíny tvořily štafeta 4 × 60 metrů
s překážkami a požární útok.
V celkem slušné konkurenci
nakonec se mladší žáci umístili
na 5. místě a starší žáci si odvezli pohár za 2. místo. Obě družstva se svým umístěním nominovala na okresní kolo, které se
konalo v Březině u Tišnova.
Na této soutěži opět mladí hasiči soutěžili ve štafetě
a v požárním útoku. Mladším

žákům se bohužel již tak nedařilo a v celkovém hodnocení
se umístili na 10. místě. Někdy
je k dobrému výsledku mimo
perfektních sportovních výkonů také třeba troška štěstí,
a to mladším žákům na okresním kole bohužel chybělo. Vliv
na celkové umístění měla bohužel i absence některých členů
družstva, kteří na soutěž s námi
nejeli, a tak jsme je museli nahradit méně zkušenými závodníky, kterým chybí především
praxe mezi již ostřílenými konkurenty. Starším žákům se sice
na okresním kole také dařilo
méně, v celkovém hodnocení
se umístili na 5. místě, nicméně toto umístění jim zajistilo

postup na Přebor Moravské hasičské jednoty, který se konal
v Brně.
Přebor se konal v sobotu
4. června 2016 v areálu sportovního stadionu Vysokého učení
technického v Brně. Na stadionu se sešlo celkem 16 družstev
starších žáků, která soutěžila v uzlové štafetě, štafetě jednotlivců s překážkami, štafetě 4 × 60 metrů s překážkami
a královské disciplíně, kterou
je požární útok. Soutěžní tým
našeho hasičského sboru tvořili Alena Loučková, Natálie Milanová, Petr Hasil, Karolína Vrbová, Adam Venclovský, Jakub
Hladil, Petr Janeček, Petr Karásek a Pavel Šmíd. V jednotlivých
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disciplínách se naši starší žáci
umístili následovně: uzlová
štafeta 13. místo (nepočítá se
do celkového hodnocení), štafeta jednotlivců s překážkami
4. místo, štafeta s překážkami
4 × 60 metrů 6. místo a požární
útok 2. místo. Při součtu získaných bodů z jednotlivých disciplín se naši starší žáci umístili na krásném 3. místě, což jim
přineslo pohár, bronzové medaile, poukaz na nákup výstroje
v hodnotě 2 000 Kč.
Největší odměnou pro soutěžní družstvo je však postup
na Mistrovství Moravské hasičské jednoty a České hasičské jednoty, které se bude konat v druhé polovině června
na sportovním stadionu v Přerově. Zde se utká deset nejlepších soutěžních družstev
z obou hasičských jednot. Ať již
naši starší žáci na mistrovství
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dopadnou jakkoliv, i když jim
samozřejmě přejeme to nejlepší umístění, my jsme na ně již
teď hrdí. V letošní sportovní
sezóně odvedli velký kus práce
a ukázali, že požární sport umí
dělat na vrcholové úrovni. Pro
část soutěžního týmu to bude
již poslední soutěž v kategorii
starších žáků, jelikož jim věková hranice nedovolí v této kategorii soutěžit. Nicméně pevně věřím, že stejně výborných
výsledků boudou dosahovat
i v dospěláckých kategoriích.
Jistě mi naši mladí sportovci
dovolí na závěr tohoto příspěvku poděkovat všem, kteří je celou dobu soutěžení podporovali. Poděkování patří vedoucím,
kteří s nimi poctivě trénovali,
poděkování si zaslouží všichni
kolegové hasiči a hasičky za pomoc a podporu při trénincích
a soutěžích. Rodičům děkujeme

za to, že je v jejich sportování
podporovali po celou soutěžní
sezónu, upravovali svůj rodinný program tak, aby děti mohly
na jednotlivé soutěže nejen trénovat, ale také se jich účastnit.
Díky patří také obci Zastávka
za materiální, technickou a finanční podporu, bez které by
se naši soutěžící nemohli tak
výborně prezentovat na jednotlivých soutěžích. Poslední
poděkování bych chtěl za naše
sportovce poslat vedení fotbalového klubu TJ Čechie Zastávka za umožnění pravidelných
tréninků ve sportovním areálu.
Pravidelný trénink je pro naše
děti důležitý a prostor, který
nám dává právě fotbalový stadion, je něco, co nám mnoho
kolektivů mladých hasičů právem závidí.
Zdeněk Milan,
starosta hasičského sboru

JARNÍ TURISTICKÁ NEDĚLE
Odbor Asociace sportu pro
všechny působící v rámci Čechie Zastávka pozval všechny
milovníky pohybu na tradiční vycházku „Jarní turistickou
neděli“ na neděli 17. dubna.
Tato vycházka zaměřující se
hlavně na rodiče a prarodiče
s dětmi se snaží mimo pohybu
v jarní přírodě nabídnout dětem
poznání, zábavu a romantiku

hravou formou. Tradice sahá
do 70. let minulého století, kdy
jsme chodili s vlastními malými dětmi. V posledních letech,
kdy jsme měli částečnou smůlu na počasí, se počty účastníku snižovaly na dvacet. Když se
původní nepříznivá předpověď
počasí změnila na jasno a teplo po celé dopoledne, očekávali
jsme slušný zájem. Nakonec se
nás sešlo pouze deset. A i když

jsme si to my a i zúčastněné
děti užili, o čemž svědčí fotky,
zůstala v pořadatelích otázka:
proč? Děláme to špatně, málo
propagujeme, či lidé o tuto formu zábavy přestávají mít zájem? Prosím ozvěte se nám
na adresu vladimirkrivanek@
email.cz nebo li-ri@seznam.cz.
Děkujeme.
Vladimír Křivánek,
Libuše Říhová, oddíl ASPV
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KLUB SENIORŮ
Poslední informace z našeho klubu byly ještě zimní –
únorové. Nyní se ale již budeme zabývat činností klubu
na jaře 2016.
Na březnové schůzi jsme
oslavovali Mezinárodní den
žen, tudíž toto setkání bylo
slavnostní
s
programem
a pohoštěním.
V dubnu jsme vyrazili na náš
první letošní zájezd, který vedl
na jih Čech: na zámek Hlubokou, do Českých Budějovic
a do Holašovic – vesnice známé jednak tím, že je zapsána
na seznam UNESCO, jednak
tím, že tam bylo natočeno několik českých filmů. Na dubnovou schůzi nám přišel vyprávět o včelách pan Ing. Pavel
Řehořka. Tentokrát jsme se dozvěděli o tom, jak a v čem jsou
včelí produkty léčivé.
Květnová schůze byla opět
slavnostní. Zavítal na ni i pan
starosta Pospíšil, aby popřál
ženám – matkám, které slavily svůj svátek. Krásně ženám
popřála jako vždy i paní Rausová. V programu vystoupily
velice šikovné zastávecké mažoretky, které nacvičují pod
vedením paní Steinochové.
V květnu se konal i náš druhý
letošní zájezd. Tentokrát se jelo
do Jindřichova Hradce, kde
jsme si prošli třetí největší zámek v České republice. Zvolili
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Zájezd Hluboká, Č. Budějovice, foto L. Říhová

Rozhledna Babylon 506 m n. m. u Borače, foto L. Říhová

jsme pro nás pěknou trasu, která vedla přes všechna stavební
období zámku. Následně jsme
byli okouzleni unikátní fontánou – jedinou svého druhu v České republice a jednou
ze dvou v Evropě. A po obědě
jsme se vydali na hodinu a půl
dlouhou cestu úzkokolejkou
přes Českou Kanadu.
V březnu, dubnu a květnu
jsme také hojně pořádali vycházky do okolí.
Dne 15. 3. vedla trasa přes
Tišnov, Nedvědice, Kuřim,

Brno až do Zastávky. Trasa
byla 18 km dlouhá, zúčastnilo
se jí 20 osob, vedoucí byl Jan
Karber.
Dne 22. 3. se šlo z Troubska
přes Střelice a do Zastávky vlakem. Trasa byla 10 km dlouhá,
zúčastnilo se 29 osob, vedoucí
byl pan Chocenský.
Dne 29. 3. se jelo do Studence a odtud se šlo k Opatovskému mlýnu a do Třebíče. Trasa
byla 16 km dlouhá, zúčastnilo
se 18 osob a vedoucí byl Jan
Karber.

Dne 5. 4. se jelo do Tetčic
vlakem a poté pěšky na Bučín, Omice, Rosice a do Zastávky autobusem. Trasa byla
15 km dlouhá, zúčastnilo se
9 osob, vedoucí byla paní Věra
Nováková.
Dne 12. 4. se jelo autobusem do Mohelna a potom se
šlo na Mohelskou hadcovu
step a zpět do Mohelna. Trasa
byla 7 km dlouhá, zúčastnilo
se 21 osob, vedoucí byl pan Jan
Karber.
Dne 19. 4. se jelo autobusem do Hradčan a pak se šlo
do Veverské Bítýšky. Trasa
byla dlouhá 9 km, 25 osob se jí
účastnilo a vedoucím byl pan
Chocenský.
Dne 26. 4. se jelo vlakem do Studence a pak se šlo
do Okarce, Zňátek a do Náměště nad Oslavou. Trasa
byla 12 km dlouhá, zúčastnilo se 16 osob, vedoucí byl pan
Chocenský.
Dne 10. 5. se jelo přes Brno
do Blanska, pak se šlo do obce
Hořice a odsud do Kuřimi. Trasa byla dlouhá 17 km,
15 osob se zúčastnilo, vedoucí
byl pan Jan Karber.
Dne 17. 5. se jelo přes Brno
a Tišnov do Borače a odsud
se šlo do obcí Zahrada, Štěpánovice a přes Tišnov a Brno
domů. Trasa byla 11 km dlouhá, zúčastnilo se 14 osob a vedoucí byl pan Vinohradský.
Za klub seniorů:
Zora Stejskalová

Peřeje Kelského potoka u Štěpánovic, foto B. Vinohradský

Peřeje Kelského potoka u Štěpánovic, foto L. Říhová

Mohelenská hadcová step, svítící kráva, foto Z. Strnad
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ŠACHISTÉ TJ ČECHIE
ZASTÁVKA ZAKONČILI
SEZONU 2015 / 2016
KP družstev mládeže
2015 / 2016
Mladí šachisté Jihomoravského kraje věnovali tři soboty
Poř. Družstvo

(s několikaměsíčními odstupy) bojům o postup do 1. ligy
družstev mládeže. Mezi 17 pětičlennými družstvy byla i dvě
naše. Výsledky našeho „Béčka“

odrážejí fakt, že šest z devíti zápasů odehrálo pouze se třemi
hráči.

+

=

-

PH 1

PH 2

PH 3

1. ŠK Kuřim „D“

8

1

0

25

33,5

15

2. ŠK Kuřim „C“

7

0

2

21

33,5

16

3. Kvasaco Vacenovice

6

1

2

19

29

13

4. ŠK Lokomotiva Brno „E“

5

3

1

18

29

13

5. ŠK Kuřim „E“

5

1

3

16

22,5

10,5

6. Šachy Zastávka „A“

5

0

4

15

24,5

11

7. ŠK Svornost Rousínovec

5

0

4

15

21,5

7,5

8. ŠK Duras BVK Král. Pole „B“

4

2

3

14

23,5

11

9. ŠK Kuřim „F“

4

0

5

12

24,5

9

10. ŠK Lokomotiva Brno „D“

4

0

5

12

23

8,5

11. SK Vyškov „A“

4

0

5

12

21

9

12. ŠK Lokomotiva Brno „F“

4

0

5

12

20

7,5

13. ŠK Jezdci Jundrov

4

0

5

12

19,5

7

14. SK Baník Ratíškovice

4

0

5

12

19,5

6,5

15. ŠK ZŠ Vedlejší Brno

3

1

5

10

24

8,5

16. SK „Vyškov „B“

2

1

6

7

20,5

7

17. Šachy Zastávka „B“

2

0

7

6

12

3,5
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OP Brno-venkov
2015 / 2016
Jak dopadla naše družstva dospělých v letošním
ročníku okresního přeboru,
Poř. Družstvo

vidíte v přiložené tabulce. Ovšem v případě „Béčka“ se jednalo spíše o družstvo složené
z mládeže doplněné dospělými.
Příští ročník přinese jednu významnou změnu – sedmičlenná

družstva budou rozšířena
na osmičlenná. Návrhy změny
hracího tempa se ještě budou
projednávat.

+

=

-

Body

Skóre

Partie

1. ŠK Střelice „B“

7

1

1

22

40,5

30

2. ŠK Kuřim „G“

7

0

2

21

37,5

27

3. ŠK Sokol Tišnov „B“

6

0

3

18

33,5

29

4. Šachy Zastávka „A“

5

1

3

16

41,5

34

5. ŠK Kuřim „E“

4

1

4

13

32,5

22

6. ŠK Lokomotiva Brno „L“

4

0

5

12

31,0

23

7. ŠK Kuřim „F“

3

3

3

12

28,5

24

8. ŠK Lokomotiva Brno „K“

3

0

6

9

29,5

21

9. TJ Slovan Ivančice „B“

2

1

6

7

26,5

21

0

1

8

1

13,0

8

10. Šachy Zastávka „B“

11. 2. 2016 – Veni,
vidi, vici aneb Daniela
Dumková vítězkou
turnaje O pohár děkana
FAST VUT Brno 2016

Sdružení CHESS TEAM
BRNO uspořádalo na Fakultě
stavební VUT Brno první ročník turnaje středoškoláků v rapid šachu. Účastníci soutěžili

nikoli pod hlavičkou oddílů, ale
pod hlavičkou středních škol
a učilišť, na kterých se v současné době vzdělávají. Startovní
listina se skládala ze 13 účastníků a 1 účastnice. A byla to právě jediná zástupkyně něžného
pohlaví, která se dokázala s nástrahami soupeřů v devítikolovém turnaji vyrovnat nejlépe.
Daniela Dumková (G TGM Zastávka) tak po 5 výhrách a 4 remízách stanula na stupních vítězů na stupínku nejvyšším.
Na druhém místě se umístil
Petr Zuziak (Biskupské gymnázium Brno) se ziskem 6,5 bodu.
Třetí místo obsadil se šesti body
Jakub Němec (Gymnázium
Vídeňská).
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Následovala
další
známá jména: Daniel Daněk 6 b
(Gymnázium Vídeňská), Daniel Marko 6 b (Gymnázium
Bučovice), Tomáš Perutka 5,5 b
(Gymnázium tř. Kpt. Jaroše),
Filip Krajíček 5 b (SPŠ a VOŠ
technická Brno), David Dumek 5 b (G TGM Zastávka),
atd. Turnaj se hrál v příjemné atmosféře v prostorách, kde
se koncem (loňských) letních
prázdnin hrál Šachový festival („Veletržák“). Nezbývá než
vyslovit poděkování a uznání
organizačnímu týmu s Břetislavem Eichlerem v čele a Josefem Kratochvílem jako hlavním
rozhodčím za pěknou akci pro
středoškoláky.

37. ročník MLR
16. 3. 2016
Ve středu 16. 3. 2016 se konal
již 37. ročník Memoriálu Leoše Roztočila – tradičního zastáveckého „blicáku“. Na pátou
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odpolední se do malého sálu
Dělnického domu v Zastávce
dostavilo šestnáct účastníků.
Zastoupeny byly všechny věkové kategorie: od žáků školou povinných po seniory. Že
bleskovky mají svoje zvláštní
kouzlo a specifickou atmosféru se (jako obvykle) přesvědčili
mnozí účastníci – tu přehlédnutý šach, tu zapomenutá figura či rovnou dáma, tu nečekaný
pád praporku, …
Výsledková listina:
1. Sysel Jiří (8,5 b), 2. Dumková Daniela (8 b), 3. Wehrenberg Petr (5 b), 4. Vrbík
Petr (5 b), 5. Šic Miloš (5 b),
6. Pečenka Petr (5 b), 7. Kubíček Jiří (5 b), 8. Klapal Rudolf
(5 b), 9. Lacko Dušan (5 b),
10. Macholán Miroslav (4,5 b),
11. Karber Jan (4 b), 12. Trunkát Jiří (4 b), 13. Motl Ivo (3 b),
14. Dumek Aleš (3 b), 15. Motl
Václav (2 b), 16. Motl Arnošt
(0 b).

20. 3. 2016 proběhl OP
Brno-venkov mládeže
v rapid šachu
Podle předběžných přihlášek vypadala letošní účast v OP
mládeže v rapid šachu na cca
50 účastníků. Jenže v reálu bylo
(jak to tak bývá) všechno jinak.
Z domácích luhů a hájů chybělo hned 8 účastníků, s hlavním
rozhodčím místo avizovaných
5–10 účastníků přijel pouze jeden statečný, kuřimská vlaková
výprava čítala oproti předpokladům o 7 hlav méně. Z nachystaných 24 stolů tak nakonec stačila pouze polovina.
Turnaj probíhal prakticky v poklidné přátelské atmosféře, děti
se začaly trošku více ozývat až
kolem 6. kola, ale pár napomenutí stačilo ke zklidnění bujnějších jedinců. Mezi 25 startujícími byla i 4 děvčata. A jestliže
minulý rok byly všechny dívky
ze Zastávky, tak letos nebyly jedinými zástupkyněmi něžného pohlaví dívky z Kuřimi jen
proto, že se nejmladší dcera ředitele turnaje na poslední chvíli
rozhodla, že si turnaj přece jen
chce zahrát…
Podle startovní listiny by se
dalo říct, že se turnaj hrál jako
otevřený přebor Kuřimi – jak
se trefně vyjádřil komentátor KolJa na webu kuřimských
šachistů – inu 15 dětí z Kuřimi, 8 ze Zastávky, po jednom
z Ivančic a Brna hovoří jasně.
Devítikolový turnaj vyhrál Tomáš Keprt před Tomášem Křížem (oba 7,5 b). Celkově třetí

skončil Matěj Tajovský (7 b) –
všichni ŠK Kuřim. Aby pořadatelé podělili cenami co nejvíce dětí, vyhlašovaly se (jako
loni) věkové kategorie zvlášť.
Nejmladšími účastníky a současně nejlepšími hráči do 8 let
byli letos sedmiletý Václav Šetina (4,5 b) – ŠK Kuřim a letos
pětiletá Magdalena Dumková
(1 b) – Šachy Zastávka. V kategorii D10 byla nejlepší Lusine Movsisyan (4 b). V kategorii
D12 zvítězila Renata Sasková
(5 b), druhá byla Asja Pluhařová (4 b) – všechny ŠK Kuřim.
Kategorii H10 ovládli kuřimští
chlapci: 1. Lukáš Petříček (6 b),
2. Šimon Tajovský (5 b), 3. Ondřej Hronek (5 b).
V kategorii H12 bylo pořadí:
1. Tomáš Keprt (7,5 b), 2. Matěj
Tajovský (7 b) – oba ŠK Kuřim,
3. Lukáš Moos (5 b) – Šachy
Zastávka. Tři zástupci kategorie
H14 si rozdělili medaile takto:
1. Tomáš Kříž (7,5 b), 2. Vojtěch
Vařecha (5 b) – oba ŠK Kuřim,
3. Petr Pečenka (5 b) – Šachy
Zastávka. V nejstarší kategorii H16 byl jediným zástupcem
David Dumek (6 b) – Šachy Zastávka. Jak se říká: kde nic není,
ani smrt nebere; neobsazené
kategorie D16 a D14 se tak ani
nevyhlašovaly.

Jarní turnaj Ivančice
31. 3. 2016
Již po několikáté jsme si místo tréninku zahráli ve Středisku
volného času v Ivančicích Jarní turnaj (velikonoční varianta

Mikulášského turnaje). Hlavním rozhodčím a organizátorem byl již tradičně Petr Doležal. Vzhledem k účasti se turnaj
dal opět považovat za takový
otevřený přebor (mládeže) našeho oddílu. Protože se tentokrát sešlo jen osm účastníků,
hrálo se sedm kol každý s každým 2 × 15 minut. Turnaj vyhrál

Petr Pečenka (7 b), druhé a třetí
místo obsadili sourozenci Ondřej (6 b) a Jan (4 b) Kupkovi.
Další pořadí: 4. Lukáš Moos
(3,5 b), 5. David Žaža (2,5 b),
6. Petr Joch (2 b) – všichni Šachy Zastávka. Závěr výsledkové
listiny zůstal na domácí účastníky: 7. Aleš Chaloupka (2 b),
8. Samuel Gurskyy (1 b).
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KP5 Rajhrad
2. 4. 2016
Po prezenci se účastníci zájezdu rozešli… ne po všech čertech, ale po třech patrech budovy rajhradské základní školy.
V suterénu v jídelně probíhal
turnaj mladších žáků, ve kterém hráli David Žaža a Jan Kupka. Oba chlapci uhráli výborné
4 body a obsadili 18. a 16. místo ve čtyřicetihlavém startovním poli. Zaznamenali jsme jak
nějakou tu hrubku (to se tak
vezme figura, která je na první pohled zadarmo, a vzápětí
se ztratí dáma; ale to je v tomto věku a při rychlém tempu
normální), tak i skvěle zahrané koncovky. Těsně pod stupni
vítězů zůstal na 4. místě Rudolf
Richter (5 b), kterému medaile
unikla díky prohře v posledním
kole. V přízemí budovy ZŠ se
nacházel dobře vybavený bufet
a malé knihkupectví zaměřené
na šachovou literaturu. V prvním patře napravo od centrálního schodiště se hrál turnaj
starších žáků, nalevo pak turnaj dospělých a dorostu. Mezi
suterénem a prvním patrem je
několik desítek schodů, a když
několikrát vyjdete ze suterénu
do prvního patra, a pak zase
sejdete dolů, tak zcela jistě prospějete svému zdraví. Mezi 68
staršími žáky jsme měli několik želízek v ohni. Petr Joch získal 2 body, ale mohl uhrát víc.
Jenže na druhou stranu – začal
chodit na tréninky teprve loni
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v září a vzhledem k tomu je to
skvělý výsledek.
Duo Lukáš Moos a Ondřej Kupka získalo dohromady
6 bodů, z toho každý rovnou
polovinu. Lukáš je „střelec“,
který umí zahrát, ale občas
ho popadne „záchvat bleskové ruky“ s katastrofálními následky. Pokud se ovšem udrží
v klidu, tak i se silnějším soupeřem drží krok. Martin Žaža se
4 body obsadil 25. místo, Petr
Pečenka – také se 4 body, ale
lepšími pomocnými kritérii –
uzavíral TOP 20, Julie Richterová jako nejlepší dívka uhrála
5 bodů, což stačilo na celkové
7. místo. V doprovodném turnaji 28 dorostenců a dospělých
uhrála paní Nataša Richterová 2 body a obsadila 26. místo.
David Dumek se 3,5 b skončil
na 14. místě, Daniela Dumková
se 4,5 b jako nejlepší žena obsadila celkové 5. místo

9. 4. 2016 proběhl
KP DMŽ

(napsala Daniela Dumková)
Když dorazily přihlášené týmy žáků, vyšlo najevo, že
jedno družstvo přijelo ochuzeno o pár členů a jedno družstvo mělo nadbytek náhradníků, a tak se rozhodli táhnout
za jeden provaz (Loko Brno +
Jezdci Jundrov, ovšem bez práva na postup). Ředitel turnaje
pronesl úvodní řeč, hlavní rozhodčí zdůraznil některé pokyny pro hráče (mobily, hlášení
výsledků a podobně) a mohlo se začít hrát. Jelikož několik oddílů postavilo do turnaje
dvě i více družstev, bylo první kolo losováno ručně, aby se
družstva stejného oddílu utkala hned na začátku turnaje. Samotný turnaj probíhal relativně
v klidu. Děti už odjakživa jedou
na „pohon založený na principu

nekonečné nepravděpodobnosti být tiché a klidné“ – a tak občas byly slyšet pokyny, že by se
mělo brát ohled na ty, co ještě
hrají. Nicméně, děti jsou děti…
co si budeme povídat.
Jak se turnaj se chýlil ke konci, docházely pendreky, párky
v rohlíku, chystaly se ceny, pořadatelé pomalu vypisovali diplomy a děti začínaly být čím
dál rozvernější – buďme optimističtí a říkejme, že se nejspíš nemohly dočkat vyhlášení
výsledků.
A na konci turnaje už zbývalo „jen“ vyhlásit vítěze, předat poháry a medaile vítězům,
odměnit všechna družstva balíčkem medových perníků a diplomem a každého hráče odměnit věcnou cenou. Vítězem
turnaje se stalo družstvo ŠK Lokomotiva Brno, které neztratilo
ani jeden zápasový bod a všech
sedm utkání vyhrálo! Druhé
místo patřilo družstvu ŠK Kuřim A, „bednu“ nám doplňuje
další kuřimské družstvo, a to
ŠK Kuřim B. Bramborovou medaili si urvalo družstvo ŠK Duras BVK Kr. Pole, 5. místo obsadil tým ŠK Kuřim C, 6. místo
TJ Spartak Adamov, 7. ŠK Veselí nad Moravou, 8. ZŠ Vedlejší Brno A, 9. ŠK Hustopeče A,
10. ŠK Lokomotiva Brno B,
11. Kvasaco Vacenovice, 12. Šachy Zastávka, 13. Jezdci Jundrov,
14. ŠK Hustopeče B, 15. SK Vyškov, 16. ŠK Kunštát, 17. ZŠ Vedlejší Brno B, 18. ŠK Kuřim D,
19. mix Loko C + Jundrov B.

Na bezplatný párek v rohlíku bylo vydáno 131 lístečků,
nicméně hlad byl mocný, a tak
ještě před začátkem posledního
kola zbyly z celkových 170 svlékacích párků pouze obaly. Nejčastější náplní rohlíků byl kečup (spotřeba 2,5 kg), hořčice
byla v kurzu o něco méně (spotřeba 1 kg). Děti zkonzumovaly několik kilogramů pendreků
a dalších energii doplňujících
cukrovinek.

Druhé úterý
12. 4. 2016
Na Druhém úterý se
12. 4. 2016 sešlo v B turnaji na 25 účastníků. Mezi nimi
si skvěle vedl David Žaža, který se ziskem 3,5 bodu obsadil
6. místo!
V A turnaji si mezi 28 hráči
vedl z našich nejlépe Petr Pečenka (2,5 bodu, 15. místo), který skončil o půl bodu a 1 místo před Rudolfem Richterem.

Martin Žaža se dvěma body
obsadil 21. místo a Václav Motl
s jedním bodem 25. místo.

Mezinárodní šachový
festival ZNOJMO 2016
16. a 17. 4. 2016
O víkendu 16. a 17. 4. 2016
se ve Znojmě uskutečnil Mezinárodní šachový festival
ZNOJMO 2016. Jeho nedílnou součástí byl již 30. ročník
turnaje Znojemská královna (MČR žen v rapid šachu)
a také doprovodný turnaj Znojemská královnička (pro dívky
do 14 let). Hrálo se v Louckém
klášteře. V sobotu 16. 4. 2016
se na stejném místě konal také
turnaj ze série GP Memoriál
Ing. Jana Turka, který byl současně přeborem JmŠS v rapid
šachu v kategoriích muži, ženy,
senioři, D18, H18, D20, H20.
V neděli se objevil v Louckém
klášteře reportážní tým České
televize, který natáčel materiál
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pro zpravodajství ČT4 Sport
a pro pořad V šachu. Ve zprávičce o 30. ročníku Znojemské královny hraje svoji roličku i náš oddíl, neboť veškerý
šachový materiál, který je vidět
v šotu, je náš oddílový; (podívejte se na hodiny v osmé
sekundě šotu).
Turnaje se letos účastnilo
29 hráček. Paní Nataša Richterová se 3 body skončila
na 27. místě, Daniela Dumková se 4,5 b obsadila 12. místo. Mezi 52 účastníky Turkova memoriálu (rapid na 9 kol)
obsadil se 3,5 b Rudolf Richter
38. místo, Aleš Dumek se 4 b
celkové 35. místo.

a zaslouží si za předvedený výkon pochvalu.

Šesté kolo KP6
Ratíškovice
V sobotu 14. 5. 2016 se uzavřel seriál rapidových turnajů,
ve kterých mládež do 14 let bojovala o postup na MČR, které
se uskuteční 10. a 11. 9. 2016
v Klatovech. Turnaj probíhal
naprosto hladce až do pátého

kola, kdy losovací program
tvrdošíjně odmítal nalosovat
dvojice, a tak hlavní rozhodčí
musel nalosovat 50 dvojic ručně! A příčina není dosud známá. Inu, jsou věci mezi nebem
a zemí… A jak si vedli naši:
11. Dumek David 5 b, 16. Pečenka Petr 5 b, 37. Žaža Martin 4 b, 54. Kupka Ondřej 3,5 b,
59. Richter Rudolf 3 b, 70. Žaža
David 3 b, 71. Joch Petr 3 b,
77. Kupka Jan 2,5 b.

Celkově v letošním ročníku přeboru JmŠS mládeže
v rapid šachu naši zástupci dopadli takto:
H10 (54 účastníků): 3. Richter Rudolf (postup na MČR),
17. Ševčík David, 19. Kupka Jan, 21. Žaža David

Turnaj Pribináček 2016
23. 4. 2016

H12 (62 účastníků): 12. Žaža Martin, 29. Moos Lukáš,
32. Kupka Ondřej, 33. Joch Petr

Oblíbený turnaj ze série
Ligy Vysočiny mládeže Pribináček před pár lety změnil
termín a místo na podzim se
hraje na jaře. Kdo chtěl využít volno v kalendáři akcí JmŠS
(hrála se extraliga a 1. liga mládeže), mohl vyrazit do Havlíčkova Brodu. Startovní listina čítající 163 účastníků byla
opravdu úctyhodná. I letos se
pořadatelé a sponzoři ukázali a předvedli, co to znamená
opravdu bohatý cenový fond.
Arnošt Motl uhrál dva body
a obsadil 156. místo, Václav
Motl nasbíral 5 bodů a obsadil 48. místo, Petr Pečenka se
6,5 b obsadil 11. místo, David
Dumek se 7,5 b obsadil 3. místo. Všichni si vedli výborně

D14 (7 účastníků): 1. Julie Richterová (postup na MČR)
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H14 (35 účastníků): 8. Pečenka Petr, 24. Motl Václav

Zpracoval Aleš Dumek

„Vědy je zapotřebí, ale kdyby Newton byl ležel někde jinde a nepadla mu na nos hruška, nebo co to
bylo, a neupozornila ho na to, že je taky přitažlivost zemská, tak by ta přitažlivost byla dál. On by ji
neobjevil, objevil by ji někdo jinej. Za minutu, za vteřinu, za sto let. Ale kdyby Shakespeare nenapsal
Hamleta, tak nikdy nebyl. Kdyby velký umělci neudělali svoje dílo, tak jsme byli o to chudší, protože
umění je komunikace.“
Věřím, že stejně jako já, i vy
v duchu souhlasíte s panem Werichem, který je autorem uvedeného citátu. Kulturní život
15. říjen 2015
12. listopad 2015
16. prosinec 2015
17. prosinec 2015
11. únor 2016
22. únor 2016
17. březen 2016
7. duben 2016
14. duben 2016
6. květen 2016
9.–13. květen 2016
13. květen 2016
31. květen 2016
2. červen 2016

v naší obci však naštěstí ochuzen není. Přispívají k němu
mimo jiné i žáci naší školy, kteří
v uplynulém školním roce opět

Žákovský koncert
Žákovský koncert
Vystoupení pro seniory
Vánoční žákovský koncert
Žákovský koncert
Okresní kolo soutěže dechových nástrojů
Žákovský koncert
Učitelský koncert
Žákovský koncert
1. absolventský koncert
Výstava prací výtvarného oboru
2. absolventský koncert
Vystoupení pro seniory
Závěrečný žákovský koncert

Jak je patrné z přehledu akcí,
hostila letos naše škola okresní kolo soutěže v komorní hře
s převahou dechových nástrojů žesťových. Organizace této
akce, které se zúčastnili žáci
z pěti škol, si vyžádala zvýšené úsilí a čas některých učitelů a dalších pracovníků naší
školy. Rád bych jim na tomto místě poděkoval. V soutěži
se na třetím místě v kategorii
III.c umístil žesťový kvartet ze
třídy pana učitele Petra Kříže
ve složení Martin Blažek, Petr

Pečenka, František Rada a Jakub Hladil.
Mimo tuto soutěž, která se
uskutečnila na domácí půdě,
se naši žáci zúčastnili i dalších.
Jednou z nich byla „Kreativní
soutěž MY DVA s Jirkou Bouškou do Ria 2016“ pro žáky výtvarného oboru. Práce naší žákyně Terezy Hutařové ze třídy
paní učitelky Jany Kolegarové byla vybrána mezi prvních
patnáct z několika set zúčastněných a oceněna čestným
uznáním.

připravili řadu vystoupení. Jejich přehled najdete v tabulce.

ZUŠ Zastávka
ZUŠ Zastávka
Dům pro seniory Zastávka
Dělnický dům Zastávka
ZUŠ Zastávka
ZUŠ Zastávka
ZUŠ Zastávka
Dělnický dům Zastávka
ZUŠ Zastávka
ZKC Rosice
ZKC Rosice
ZKC Rosice
Dům pro seniory Zastávka
Dělnický dům Zastávka

Neúnavné jsou také naše tanečnice. Paní učitelka Lenka
Chalabalová se se svými svěřenkyněmi zúčastnila dokonce
čtyř soutěží, přičemž ve třech
z nich bodovaly. Žákyně pátého
ročníku se umístily na devátém
místě v taneční soutěži NARUBY s choreografií „Jé, klubíčko“.
V mezinárodní taneční soutěži
O pohár města Kunštátu obsadily deváté místo žákyně třetího a čtvrtého ročníku s choreografií „Žáby“. Žákyním pátého
ročníku zde patřilo místo páté
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a jejich choreografie nesla název „Mafie“. Na třetí místo pak
dosáhla choreografie „Utančit
v rytmu Hawaie“ v podání žákyň třetího a čtvrtého ročníku
na taneční soutěži v Třebíči.
Za účastí v soutěžích se vždy
skrývá hodně dřiny a obětování volného času, často se soutěží i o víkendech. Rád bych
tedy všem žákům i jejich učitelům poděkoval za přípravu

a dobrou reprezentaci školy,
oceněným žákům také blahopřeji k jejich umístěním.
Podobně jako blížící se soutěž, zvýšený adrenalin působí
žákům i jejich učitelům také
blížící se absolutorium. Je to
významný milník ukončující studium určitého stupně či
celé studium ZUŠ a chtějí tedy
ukázat to nejlepší, co v nich
je. O tom, že se jim to letos

povedlo, jste se mohli přesvědčit na absolventských koncertech v ZKC Rosice spojených
s výstavou absolventských prací
studentů výtvarného oboru.
Jmenujme tedy letošní absolventy v přehledu podle oboru:

HUDEBNÍ OBOR:

VÝTVARNÝ OBOR:

Kateřina Matulová

housle

Kristina Nazarjanova

Kristýna Nevřivá

housle

Veronika Svobodová

Adéla Oujezská

zobcová flétna

Tereza Řezáčová

Miroslava Loučková

příčná flétna

Roman Krupica

Vendula Štěpničková

příčná flétna

Tereza Pruknerová

Karolína Sisrová

příčná flétna

Sára Hloušková

klavír

Magdaléna Kalovská

klavír

Kristina Nazarjanova

klavír

Tereza Vlachová

klavír

David Dumek

elektronické klávesy

Rád bych připomněl také všechny učitele, kteří v naší škole aktuálně působí:
HUDEBNÍ OBOR:

Roman Andrle

kytara

Kamila Prokešová

klavír

Jiří Suchomel

housle

Jiří Skřípek

akordeon

Bohdana Hlaváčková

zpěv

Klára Tomečková

zobcová flétna, příčná flétna

Eva Keřkovská

zobcová flétna, klarinet

Petr Kříž

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

Jiří Leszczynski

zobcová flétna, klarinet, elektronické klávesy, hudební nauka

VÝTVARNÝ OBOR:

TANEČNÍ OBOR:

Jana Kolegarová

Lenka Chalabalová
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Uvedení kolegové povedou
i v příštím školním roce naše
mladé umělce v jejich rozvoji.
Chcete-li tuto příležitost poskytnout i svým potomkům, přiveďte
je k přijímacímu řízení a ke studiu na základní umělecké škole.
Díky zájmu a finanční pomoci vedení obce přivítá děti
po prázdninách pěkná moderně vyhlížející školní budova,
která byla přibližně před rokem zateplena a dostala nová
okna. Jsme za tyto opravy
vděční, protože jejich přínos
je skutečně velký. Zejména původní okna byla již velmi křehká, což ztěžovalo jakoukoliv
manipulaci s nimi, především
jejich mytí. V jejich blízkosti
byl pak při silnějším větru cítit

průvan. Celou budovu lze dnes
snáze vytopit na požadovanou
teplotu a provedená opatření
se projevila také výrazným snížením nákladů na vytápění.
Letos v březnu byly na okna
ve všech učebnách nainstalovány vertikální žaluzie, které
tyto prostory učinily útulnějšími a věříme, že společně se
zateplením pomohou v horkých dnech alespoň částečně
odstranit problém s přehříváním vnitřních prostor. Chtěl
bych vedení obce poděkovat
také za uhrazení finančních
prostředků na pořízení žaluzií.
Ať už z našich žáků vyrostou
velcí umělci nebo budou umění provozovat pouze pro potěšení vlastní a svého blízkého

okolí, je existence základních
uměleckých škol důležitá. Stejně jako na konci každého školního roku, který je obdobím
nabitým různými akcemi, ale
také obdobím malého ohlédnutí za uplynulými měsíci,
mě těší vědomí, že díky studiu
v ZUŠ letos další děti objevily
kouzlo štětce či hrnčířského
kruhu, mohou si poprvé samy
zahrát písničku na svém oblíbeném nástroji, či se postavit
do taneční pozice, kterou ještě loni neznaly a ladně klouzat
v rytmu hudby. Že naše práce
má v dnešní hektické a technikou ovládané době stále smysl, a kdo ví, možná větší než si
sami uvědomujeme.
Jiří Skřípek, ředitel ZUŠ

Fotogalerie na následujících
stránkách ZZ představuje
úspěšné projekty a kulturní akce
žáků a učitelů ZUŠ…
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Zasněný kraj –
taneční oddělení,
Vánoční koncert
17. 12. 2015

Akordeonové trio,
Vánoční koncert
17. 12. 2015

Kytarový soubor,
Vánoční koncert
17. 12. 2015
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Houslový kvartet,
Vánoční koncert
17. 12. 2015

Tanec princezny Raymondy
a dvorních dam, Tereza Patočková

Soutěž žesťových nástrojů,
Martin Blažek, Petr Pečenka,
František Rada, Jakub Hladil
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Výstava prací žáků výtvarného oboru „Příroda kolem nás“
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KLUB ABSOLVENTŮ GYMNÁZIA
V ZASTÁVCE ZAHÁJIL ČINNOST
V lednu 2016 byl úředně zapsán spolek, který sdružuje
absolventy jedenáctileté střední školy, Gymnázia Julia Fučíka
a Gymnázia T. G. Masaryka v Zastávce.

Svým členům chce Klub nabízet různé vzdělávací, kulturní a sportovní akce, podporovat současné žáky G TGM
v mimoškolním vzdělávání,
případně také pomoci při organizování třídních srazů. Pro
své členy a jejich rodinné příslušníky bude Klub organizovat mj. ples, návštěvy divadel,

poznávací zájezdy, kurzy, přednášky a sportovní setkání.
První velkou akcí Klubu se
stal ples, který proběhl 11. března 2016. Mottem plesu bylo: Posledním zvoněním to nekončí…
Návštěvníků se sešlo skutečně hodně, celý večer provázela báječná zábava a vzpomínání na středoškolská léta. Bývalí

Foto: Petra Jandová

studenti i jejich učitelé si večer
prvního absolventského plesu
rozhodně užili a dokázali, že
posledním zvoněním to opravdu neskončilo. Fotografie a videozáznam z plesu je možno si
prohlédnout na stránkách Klubu: gzklub.cz
Další velké setkání absolventů je naplánováno na sobotu
24. září 2016. Akce s názvem
DEN S GYMNÁZIEM bude
probíhat v budově školy a přilehlém okolí. Součástí nabízeného programu budou přednášky absolventů, sportovní
utkání v různých disciplínách,
výstava žáků gymnázia či koncert absolventů, ale počítá se
samozřejmě i s prostorem pro
neformální setkání bývalých
spolužáků. Přesný program
bude zveřejněn v předstihu
na plakátech, webových stránkách a facebooku. Srdečně zveme všechny studenty – bývalé,
současné i budoucí!
Eva Kokešová, KA G Zastávka

ÚSPĚCHY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V letošním školním roce se žáci Základní a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková
organizace zúčastnili několika soutěží, které vyhlašuje MŠMT.

Olympiáda v českém jazyce
Soutěž na naší škole v letošním roce organizovala
pro 8. a 9. ročník paní učitelka Mgr. Václava Pečenková.

Do okresního kola postoupily dvě žákyně: Alena Loučková z IX. A a Tereza Vlachová
z VIII. B. Okresní kolo se konalo v ZŠ Modřice. Do okresního

kola přijelo soutěžit 55 žáků.
Naše žákyně se umístily na 13.
až 18. místě.
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Dějepisná olympiáda
Soutěž na naší škole v letošním roce organizovala pro 7. až
9. ročník paní učitelka Mgr. Václava Pečenková. Ze školního
kola postoupili do kola okresního, které se uskutečnilo v Tišnově, celkem tři žáci: Petr Pečenka, Barbora Grůzová ze VII. B
a Denisa Pokorná z IX. A. Nejúspěšnější byl Petr Pečenka, obsadil 2. místo z celkového počtu 46 účastníků a postoupil
do krajského kola. Je to velký
úspěch našeho žáka! Další umístění v okresním kole bylo: 23.–
25. místo pro Denisu Pokornou
a 29. až 30. místo pro Barboru Grůzovou. Petr Pečenka byl
úspěšným řešitelem i v krajském
kole. Z 35 žáků obsadil 24. místo. Je nutné ale zdůraznit, že byl
v okresním i krajském kole jeden z nejmladších účastníků.
Mohou soutěžit žáci 7.–9. tříd
společně.
Soutěž v cizích jazycích
Na naší škole proběhla soutěž pod vedením paních učitelek
Mgr. Aleny Blažkové a Mgr. Alžběty Lukasové. Okresní kolo proběhlo v Ivančicích a naši žáci byli
pozváni dva, podle druhu kategorie. V kategorii I. A byl Martin
Hájek ze VII. A na 6. místě z celkového počtu 14 žáků. V kategorii II. A soutěžilo 17 žáků
a Roman Krček z IX. A obsadil
7.–9. místo.
Zeměpisná olympiáda
Na přípravě našich soutěžících se podílela paní
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učitelka Mgr. Veronika Pavlíkovská. Okresní kolo proběhlo v ZŠ Modřice. Z naší školy
byli do okresního kola vybráni
do různých kategorií tito žáci:
Vojtěch Grzebinski ze VI. A,
Petr Pečenka ze VII. B a Denisa Pokorná z IX. A. Všichni
byli úspěšní a obsadili po řadě
sedmé, čtvrté a šesté místo.
V šestých ročnících soutěžilo 17 žáků, v sedmých 18 žáků
a z osmých a devátých tříd přijelo soutěžit 21 žáků.

MŠMT také
vyhlašuje několik
matematických
soutěží:
Matematický klokan
Mezinárodní soutěže Matematický klokan na naší škole pořádají vyučující se žáky
na prvním stupni. Jsou to děti
ze 2.–5. tříd. Výsledky se zasílají celorepublikově na Pedagogickou fakultu Univerzity
Palackého Olomouc. Ta pak
sestaví celorepublikové tabulky nejúspěšnějších žáků. Nejvyšší možný počet získaných
bodů je 120. Za naší školu
byly odeslány výsledky: v kategorii Cvrček (2.–3. třídy) byl
z našich žáků byl neúspěšnější
Jan Ševela z II. A s celkovým
počtem bodů 67. V kategorii Klokánek (4. až 5. třídy)
se stal vítězem Adam Kocian z V. B s celkovým počtem
100 bodů. Je to velmi dobrý
výsledek.

Pythagoriáda
Pythagoriádu jsme na naší
škole uskutečnili v 6.–8. třídách. Je to také postupová celostátní soutěž. Do školního kola
se zapojili všichni žáci druhého stupně, celkový čas na soutěž je 60 minut. V této době
řeší žáci 15 příkladů a mohou
získat maximálně 15 bodů.
Úspěšným řešitelem je ten
žák, který získá 10 a více bodů.
Z naší školy letos do okresního
kola nepostoupil nikdo, žádný z žáků nedosáhl hranice
10 bodů. Pythagoriáda je zadávána celostátně a myslím si,
že zadání mnohdy neodpovídá
zpracování učebních obsahů
ve školním vzdělávacím programu pro dané ročníky.
Matematická olympiáda
Letos jsme do školního kola
Matematické olympiády zapojili pět žáků: z šestého ročníku
Kateřinu Mrkosovou a Adélu
Polákovou, ze sedmých ročníků
Julii Richterovou, Šárku Svobodovou a Alexandra Hemalu.
Všichni postoupili do okresního kola. Okresní kolo se konalo
ve Šlapanicích a umístění žáků
je následující: v šestých třídách
jsme byli velmi úspěšní a naše
dvě žákyně Kateřina Mrkosová a Adéla Poláková shodně
obsadily 5. místo. Sedmáci tak
úspěšní nebyli a stali se pouze
řešiteli okresního kola. Nejlepší
umístění měl Alexandr Hemala, obsadil osmé místo. Nutno
však zdůraznit, že v kategorii
sedmých tříd bylo velmi málo

úspěšných řešitelů, pouze sedm
z celkového počtu 38 účastníků.
O bezproblémový průběh akcí se zdárně postarali

vyučující jednotlivých předmětů. Děkuji všem za přípravu
žáků do soutěží. Žákům děkuji
za zdařilé až vynikající úspěchy

a přeji jim hodně sil do dalších
ročníků soutěží.
Radka Bochníčková,
zástupkyně ředitele školy

TABULKA OHODNOCENÝCH
za druhé místo v okrese D
Petr Pečenka

7. B

za čtvrté místo v okrese Z
za účast v krajském kole D

Martin Hájek

7. A

za účast ve školním a okresním kole AJ

Roman Krček

9. A

za účast ve školním a okresním kole AJ

Denisa Pokorná

9. A

Adam Kocian

5. B

za nejlepší bodový zisk v Klokanovi

František Rada

6. A

za nejlepší bodový zisk v Pythagoriádě

Adéla Poláková

6. A

Vojtěch Grzebinski

6. A

Kateřina Mrkosová

6. A

Šárka Svobodová

7. A

Julie Richterová

7. A

Alexandr Hemala

7. B

Alena Loučková

9. A

za účast ve školním a okresním kole ČJ

Tereza Vlachová

8. B

za účast ve školním a okresním kole ČJ

Barbora Grůzová

7. B

za účast ve školním a okresním kole D

za účast ve školním a okresním kole D
za účast ve školním a okresním kole Z

za nejlepší bodový zisk v Pythagoriádě
za účast ve školním a okresním kole MO
za nejlepší bodový zisk v Pythagoriádě
za účast ve školním a okresním kole Z

za účast ve školním a okresním kole MO

NOVINKY Z DDM ZASTÁVKA
Je to chvilka, co jsme vás
informovali o karnevalu,
a už je půlka roku 2016
za námi. Jsme rádi, že
jsme se s vámi mohli
setkávat na akcích, které
pořádá náš Domeček.

Při letošním turnaji ve stolním tenisu jsme měli radost, že
na medaili dosáhl zastávecký
Karel Vinohradský a vůbec nevadí, že byla bronzová.
Při Aprílovém běhu nám
přálo počasí a bylo pěkné vidět

množství malých dětí závodit v běhu, snad už při příštím
ročníku najde odvahu i nějaký
dospělý běžec. Novinkou letošního Čarodějného reje bylo vaření lektvarů, kdy kaše přetékala
z hrnečku vař, a děti si dokázaly
vytvořit vlastní sopku. Úplnou
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novinkou byl společný cyklovýlet do Neslovic na minigolf.
Počasí nám přálo a projížďka to
byla opravdu příjemná.
O dětském dnu přijela
za námi do Zastávky známá
skupina Maxim Turbulenc.
Konečně je před námi vytoužené léto. Nachystali jsme pro
děti tábory a soustředění a už se
těšíme, jak si to společně s nimi
užijeme. Podařilo se nám opravit plot a srovnat terén před budovou DDM. Nová plocha nám
umožní větší pestrost her a zároveň bude pro děti bezpečnější. Hřiště a bazén jsou připraveny a je třeba doufat, že nám
bude přát počasí ke koupání.
Velká novinka nás čeká
po prázdninách. Nově se
do kroužků a na akce bude přihlašovat elektronicky. Na našich stránkách (https://ddmzastavka.iddm.cz/) se rodič
zaregistruje, vyplní nutné

údaje. Poté si vybere kroužek
nebo akci, na kterou své dítě
přihlásí. Informace nám zašle elektronicky. My mu poté
pošleme vyplněnou přihlášku
k podpisu v elektronické podobě, nebo po dítěti již vytištěnou. Tato registrace usnadní
rodičům opakované vypisování
přihlášky v případě více kroužků, nebo hlášení na další tábor či akci. Výhodou je i souhrn všech námi pořádaných
kroužků a akcí v přehledném

zobrazení na našich stránkách.
V neposlední řadě je výhodou
přihlášení dítěte z pohodlí domova v čase, který vám vyhovuje. Podepsanou přihlášku pošlete po dítěti a úhradu zašlete
elektronicky, což vám jistě ušetří čas.
V květnu a červnu proběhlo
hlasování v soutěži o nové logo
domu dětí a mládeže. Všechny
návrhy byly pěkné, ale vyhrát
mohlo pouze jedno. Na vítězné
logo se můžete podívat na našich internetových stránkách.
Případně nám na náš facebook
napište své postřehy a náměty.
Závěrem bych vám popřál
radostné léto, klidnou dovolenou a příjemně strávené letní
dny plné sluníčka. A doufám,
že se uvidíme na konci léta
na již tradičním Rozloučení
s prázdninami.
Michal Kříž,
ředitel DDM Zastávka
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Aprílový běh pořádaný DDM Zastávka

Nejoblíbenější atrakce Dne dětí v Zastávce

www.axima.cz

AXIMA, spol. s r.o. – silná a stabilní česká společnost s dlouholetou
tradicí v oblasti průmyslové elektrotechniky hledá pro doplnění
kolektivu v Zastávce vhodné uchazeče na pracovní pozici:

Elektromechanik elektronických zařízení
Kód NSK: 38.3.2.1

Pracovní náplň:

Požadujeme:

• oživování elektrických obvodů

• učební obor nebo SŠ

přístrojů
• vyhledávání a opravy vad
• nastavování a ověřování

parametrů výrobků
• samostatná práce s dokumentací

a měřicími přístroji

elektrotechnického směru
• znalost elektrických

a elektronických systémů
• vyhlášku 50/78 Sb. (§ 6),

praxe v oboru výhodou
• zručnost, pečlivost, spolehlivost

Nabízíme:
• jednosměnný moderní provoz v Zastávce
• příjemné pracovní prostředí a dobrý kolektiv
• zapracování, odměny podle výkonu

Nástup možný ihned nebo po dohodě.

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete prosím svůj životopis
na tkoznarek@axima.cz nebo na adresu
Axima, spol. s r. o., Ing. Tomáš Kožnárek, Vídeňská 125, 619 00 Brno.

