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Vážení čtenáři ZZ,

s blížícími se prázdninami a časem letních dovolených 
a oddechu nabízíme také druhé číslo Zpravodaje. Zajímají 
vás aktuality a zprávy o tom, co se děje v Zastávce a okolí? 
Rádi si prohlédnete fotogalerii i barevné obálky ZZ? 
Sledujete aktivity zastáveckých kulturních a sportovních 
spolků a vzdělávacích nebo volnočasových zařízení?! 
Znovu máte příležitost prostřednictvím stránek Zpravodaje!

Nikoho z nás asi nenechává chladným složitá dopravní 
situace ve středu obce, její perspektivy. Medailové úspěchy 
mladých fotbalistů, hokejistů, šachistů nebo hasičů určitě 
potěší všechny jejich fanoušky. Víte, jak plynul školní rok 
v DDM Zastávka a v ZUŠ Rosice, pobočka Zastávka? 
Daří se i „mašinkářům“ z Muzea průmyslových železnic, 
podobně bohatý program vykazují členové klubu seniorů 
a zastáveckých zahrádkářů atd. A znovu úspěšná akce 
Ukliďme Česko… Opravdu je z čeho vybírat!

Věříme, že si každý čtenář Zpravodaje přijde v letním čísle 
na své.

Redakce ZZ
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Vážení spoluobčané,
letní číslo Zastáveckého 

zpravodaje znamená, že nás 
čeká období prázdnin, dovole-
ných, zaslouženého odpočin-
ku a snad i příjemného počasí, 
ale na  druhé straně i  skuteč-
nost, že je za  námi již takřka 
celá polovina roku 2017.

Nedá se zrovna říct, že by se 
jednalo o půlrok klidný a po-
hodový, zejména pokud vez-
meme toto období z  pohledu 
dění ve společnosti. Asi jsme si 
již zvykli na to, že v předvoleb-
ním období činí politické stra-
ny i samotní politici věci, které 
většina z  nás považuje za  ne-
slušné a  nevhodné. Je smut-
né, že se předvolební kampa-
ně prodlužují a  že skoro celý 
letošní rok jsme svědky boje 
o  poslanecká křesla, ačkoliv 
samotné volby proběhnou až 
v závěru roku. Nemám žádnou 
ambici hodnotit, kdo je v tom-
to boji podlejší, kdo má zálud-
nější týmy poradců. Nicmé-
ně se obávám toho, že existují 
lidé, kteří považují tyto způso-
by chování za  samozřejmé. Je 
smutné, když neplatí vyřčené 
slovo, kdy si člověk nemůže 
být jistý, jestli kupříkladu slo-
vo demise znamená rezignaci 
či jenom hrátky pro noviná-
ře. Je smutné, že neplatí do-
hoda stvrzená podáním ruky 

a  člověk si nemůže být jistý, 
kdy na Vás rádoby partner vy-
šle tým právníků. Je smutné, 
když přestává platit zdravý se-
lský rozum a existují lidé, kteří 
si myslí, že na  každou situaci 
vymyslí v  parlamentu zákon. 
Třeba se nám někdy podaří 
zvolit takové poslance, kteří si 
uvědomí, že krása života spo-
čívá především v  tom, že ka-
ždý z nás je jedinečnou osob-
ností a  že právě rozmanitost 
lidí, situací a jejich řešení dělá 
život zajímavý.

První polovina roku v  Za-
stávce byla obdobím, kdy se 
po mnoha letech alespoň troš-
ku začala měnit situace do-
pravy v  centru obce. Podaři-
lo se uskutečnit řadu setkání 
s  ředitelstvím silnic a  dálnic, 
jejichž výsledkem jsou ne-
jen opravy státní silnice  I/23, 
ale i  realizace tak potřebných 
přechodů pro chodce alespoň 
na  těch nejfrekventovanějších 
místech. Myslím si, že aktuál-
ní dopravní situace, která do-
provázela opravy povrchu ko-
munikace mezi křižovatkami 
na Zbýšov a na Zbraslav, může 
být zčásti odpovědí i  na  to, 
proč se stát i  kraj tolik brání 
realizovat opravy právě v naší 
obci. Zastávka je zčásti bohu-
dík, ale zčásti i  bohužel sku-
tečnou dopravní tepnou a  je 

velice obtížné vymyslet pro 
naši obec objízdné trasy. I jed-
nodenní nedělní uzavírka čás-
ti komunikace  I/23 vzbudila 
nevoli u  Jihomoravského kra-
je, který ji ve svém stanovisku 
nepodpořil. Bohužel nejen ne-
podpořil, ale ani na ni nezare-
agoval. Nepřistoupil k  opravě 
krajské komunikace směrem 
na Zbýšov, která je snad v ješ-
tě horším stavu než samotná 
státní silnice na Náměšť. Přes-
tože po  tolika letech bezmoci 
vím, že příliš velký optimis-
mus není na  místě, i  tak jako 
skoro nezdolný mírný optimi-
sta doufám, že se blíží doba, 
kdy po  dořešení přechodů 
přistoupíme v  dohledné době 
i  k  řešení celkové dopravní 
situace na  ulici 1.  máje, a  to 
včetně řešení křižovatky smě-
rem na Zbýšov.

První polovina roku 2017 
byla, jak doufám, i  příleži-
tostí pro řadu příjemných se-
tkání. Jsem velice rád, že se 
vedle domu dětí, školy, hasi-
čů, sportovců a  dalších spol-
ků do  organizování těchto 
akcí významně zapojilo i nově 
vzniklé informační centrum, 
které sídlí na nádraží. Domní-
vám se, že právě toto zařízení 
má možnost být sběratelem 
nápadů a  aktivit Vás občanů, 
kteří se nemohou či nechtějí 
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zapojit do pravidelné spolkové 
činnosti, ale mají zkušenosti či 
nápady, jak obohatit pospolitý 
život v obci. Cílem tohoto zaří-
zení skutečně není jen posky-
tovat informace o  turistickém 
ruchu, ale být i  zprostředko-
vatelem a nositelem informací 
o  možnostech příjemných se-
tkání. Byli bychom rádi, kdy-
byste se o  nápady či náměty 
s  námi podělili, případně na-
bídli svou pomoc a zkušenos-
ti. Je před námi například rok 
2018 – sto let od vzniku Čes-
koslovenska. Bylo by příjemné 
si toto významné výročí připo-
menout zajímavými akcemi…

Čas, nemilosrdně běžící, je 
jednou z  mála jistot, kterou 
máme. Stárneme bez rozdí-
lu všichni a  je na  nás nalézt 
na  každém věku, na  každém 
okamžiku to příjemné. Sám 
na  sobě s  přibývajícím vě-
kem pozoruji, že radosti ži-
vota hledám spíše ve  zdánli-
vě běžných věcech, které by 
mi před několika lety připa-
daly zcela samozřejmé. Mož-
ná proto si stále více vážím 
obyčejných chvil, které mohu 
strávit se svou ženou, dětmi 
a  samozřejmě vnučkou, kte-
ré je vcelku jedno, zda vůbec 
a do čeho je oblečená, jaké má 
hračky, ale rozhodně jí není 
jedno, zda si má s  kým hrát, 
koho chytit za ruku a s kým se 
jít podívat na  věci, které jsou 
pro ni zcela nové. Kupodivu 
při těchto chvílích i  já zjišťu-
ji, kolik nových věcí je v mém 

blízkém okolí. Možná bychom 
se v tomto ohledu mohli naši-
mi dětmi inspirovat. 

K  velkým výhodám funkce 
starosty obce patří skutečnost, 
že se čas od času podaří zažít 
pocit radosti z  věcí, které se 
podaří a které mohou následně 
přinést alespoň trošku rados-
ti i  ostatním. K  těmto věcem 
patří samozřejmě různé stav-
by, ale jak věk postupuje, jsou 
mezi těmito okamžiky stá-
le častěji věci mnohem méně 
zdánlivě viditelné. Jako typic-
ký příklad bych uvedl napří-
klad přivedení úzkorozchodné 
železnice až na  hranici naše-
ho nádraží. Když jsme se před 
dvanácti lety pustili s nadšenci 
z  Muzea průmyslových želez-
nic do  realizace myšlenky, že 
by bylo zajímavé obnovit bý-
valou vlečku mezi Zastávkou 
a  Zbýšovem, tak jsme se opí-
rali zejména o víru a nadšení. 
Celý tucet let trvalo naplnění 
této myšlenky. Nyní je na hra-
nicích nádraží v  Zastávce ne-
jen úzkorozchodná železnice, 
ale rovněž jedna z  nejstarších 
parních lokomotiv, která je 
na  našem území v  provozu. 
Pevně věřím, že i  Vy vbrzku 
objevíte krásu jízdy po bývalé 
vlečce a v jejím průběhu mno-
ho pohledů na  naše nejbliž-
ší okolí z  nichž budete snad 
i  Vy překvapeni. I  v  případě 
této radosti však platí, že nic 
nekončí tím, že k Vám přijde, 
či se o ni zasloužíte. Abychom 
si ji mohli užívat, musíme o ni 

dále pečovat, věnovat jí čas, 
práci, samozřejmě peníze, ale 
především zájem. Mohl bych 
se rovněž zmínit o novém za-
čátku tradičních majálesů, 
o krásném dnu dětí a o mnoha 
dalších věcech. Byl bych velmi 
rád, kdyby alespoň některé ra-
dosti starosty obce i  Vám ra-
dost přinesly a  tajně doufám, 
že se s námi podělíte o někte-
ré z  Vašich myšlenek a  nápa-
dů, které by mohly přinést ra-
dosti pro občany naší krásné 
Zastávky.

Vážení spoluobčané,
slovo starosty, které je sou-

částí letního čísla Zastávecké-
ho zpravodaje, se blíží k závě-
ru. Děkuji všem, kteří jste se 
dočetli až sem, a  doufám, že 
jsem Vás příliš nenudil.  Určitě 
ale vím, že Vás nebudou nudit 
další články v  našem periodi-
ku a  že si je se zájmem pře-
čtete. Přeji Vám všem příjem-
né léto, pokud možno hodně 
odpočinku, příjemných chvil 
se svými blízkými, a  hlavně 
hodně zdraví. Těším se s Vámi 
na shledanou.

Petr Pospíšil, 
starosta obce
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I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 25. 1. 2017
2. rozpočtové opatření č. 1/2017 obce Zastávka
3. poskytnutí individuální dotace TJ  Čechie 

Zastávka,  z. s. z  rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2017 ve výši 450 000 Kč na rok 2017

4. poskytnutí individuální dotace FKM 
Kahan, z. s. z rozpočtu obce Zastávka v roce 
2017 ve výši 100 000 Kč na rok 2017

5. poskytnutí individuální dotace HC 
Zastávka,  z. s. z  rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2017 ve výši 60 000 Kč na rok 2017

6. poskytnutí individuální dotace Klub senio-
rů Zastávka,  z. s. z  rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2017 ve výši 40 000 Kč na rok 2017

7. poskytnutí individuální dotace Svaz neslyší-
cích a nedoslýchavých v ČR, z. s., základní or-
ganizace Brno-venkov,  p. s. z  rozpočtu obce 
Zastávka v roce 2017 ve výši 10 000 Kč na rok 
2017

8. poskytnutí individuální dotace Svazu těles-
ně postižených v České republice, z. s., místní 
organizace Rosice z rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2017 ve výši 12 000 Kč na rok 2017

9. poskytnutí individuální dotace Zahrádkáři 
Zastávka,  z. s. z  rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2017 ve výši 20 000 Kč na rok 2017

10. poskytnutí individuální dotace Klub důchod-
ců Zbýšov z  rozpočtu obce Zastávka v  roce 
2017 ve výši 2 000 Kč na rok 2017

11. poskytnutí individuální dotace Pobočný spo-
lek zdravotně postižených Zbýšov z rozpočtu 
obce Zastávka v roce 2017 ve výši 2 000 Kč 
na rok 2017

12. poskytnutí individuální dotace VSK 
Technika, oddíl krasobruslení,  p. s. z  roz-
počtu obce Zastávka v  roce 2017 ve  výši 
10 000 Kč na rok 2017

13. odpisový plán obce Zastávka na rok 2017
14. Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Domu dětí 

a mládeže Zastávka, příspěvkové organizace, 
jehož předmětem je změna přílohy č. 1 a v ní 
změna výměry svěřeného pozemku p.  č. 
289/2, ostatní plocha, výměra 72  m2, cena 
3 329,49 Kč

15. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-
014330039330/001 – pozemek parc. č. 802/1 
(kabelové vedení NN) mezi obcí Zastávka 
a E.ON Distribuce, a. s.

16. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-
014330030305/001 – pozemek parc. č. 734/1, 
748/3, 759/1, 761/4, 761/7, 761/15, 774/4, 
774/5, 774/6, 774/10, 774/11, 1272/29 (kabe-
lové vedení NN) mezi obcí Zastávka a E.ON 
Distribuce, a. s.

17. prodej pozemku p. č. 142/10, ostatní plocha 
o  výměře 38  m2 a  prodej p.  č. 155/1 o  vý-
měře 38 m2, zahrada, manželům Č. za cenu 
100 Kč/m2 a náklady prodeje

18. nájemní smlouvu č.  2637100617 mezi 
Českými drahami,  a.  s. a  obcí Zastávka, je-
jímž předmětem je nájem pozemků p.  č. 
1271/18, p. č. 1271/19, p. č. 1271/20 za částku 
2 360 Kč za rok

19. Smlouvu o vstupu na nemovitost, o podmín-
kách zřízení stavby a  jejího provozu mezi 
obcí Zastávka a Svazkem vodovodů a kana-
lizací Ivančice pro akci „Zastávka novostavba 
vodovodu a  prodloužení kanalizace  – ulice 
Babická“

20. Smlouvu o  poskytnutí odborné poradenské 
služby v  oblasti BOZP mezi obcí Zastávka 
a BSP Consulting, s. r. o., jejímž předmětem 
je poskytování odborné poradenské služby 
v oblasti BOZP

21. uzavření Servisní smlouvy mezi dodavatelem 
společností PAMIRO TEAM,  s.  r.  o. a  obcí 

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 25. 1. 2017
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Zastávka, jejímž předmětem je dodávka 
a provoz kopírovacího setu

22. Dodatek č.  1 k  nájemní smlouvě uzavře-
né mezi obcí Zastávka a panem M. Š, jejímž 
předmětem je změna čl.  II nájemné a čl.  III 
doba konání nájmu

23. uzavření dodatku č.  1 ke  smlouvě o  prá-
vu stavby mezi obcí Zastávka a  společností 
Rezidence Permoník,  a.  s., jejímž předmě-
tem je realizace stavby „Parkoviště pro poly-
funkční dům – Hornický dům“

24. uzavření smlouvy o  bezúplatném převo-
du mezi obcí Zastávka a  Českou repub-
likou  – Hasičským záchranným sborem 
Jihomoravského kraje, jejímž předmětem je 
bezúplatné užívání radiostanice ruční typ 
EASY a nabíječe jednonásobného HR5939

25. revokaci usnesení ze dne 26. 10. 2016 (uza-
vření Smlouvy o  dílo na  realizaci stav-
by „Výstavba přechodu pro  chodce v  obci 
Zastávka na  ulici Babická“ mezi obcí 
Zastávka a  panem L.  S, Nová  397, 664  84 
Zastávka, IČ: 68100663).

II. ZO bere na vědomí:
1. informace o  činnosti výborů zastupitelstva 

a komisí starosty obce
2. informace o činnosti příspěvkových organi-

zací obce Zastávka a  jí zřízených organizač-
ních složek

3. informaci starosty obce o činnosti organiza-
cí, jichž je obec Zastávka členem nebo s ni-
miž spolupracuje (Mikroregion Kahan, KTS 
Ekologie, Svazek vodovodů a  kanalizací 
Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …)

4. záměr prodeje pozemku p. č. 1171/1 o výmě-
ře 58  m2, ostatní plocha, p.  č. 1172/1 o  vý-
měře 107 m2, zahrada, p. č. 1169/1 o výmě-
ře 135  m2, zahrada, p.  č. 1169/2 o  výměře 
111 m2, zahrada

5. záměr prodeje p. č. 3/1 o výměře 105 m2, za-
hrada, a p č. 3/2 o výměře 105 m2, zahrada

6. podání žádostí o  dotace z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje obcí Zastávka v  pří-
slušných oblastech

7. záměr prodeje pozemku p. č. 1003/7, zahra-
da, o výměře 136 m2.

ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 22. 2. 2017
2. rozpočtové opatření č. 2/2017 obce Zastávka
3. schvaluje poskytnutí individuální dotace 

TJ Sokol Zastávka z rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2017 ve výši 50 000 Kč na rok 2017

4. poskytnutí individuální dotace Mysliveckému 
sdružení Bažant z  rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2017 ve výši 15 000 Kč na rok 2017

5. podklady, na  jejichž základě bude možné 
prověřit účetní závěrku obce Zastávka a zjis-
tit, zda tato závěrka poskytuje věrný a pocti-
vý obraz účetnictví a finanční situace účetní 
jednotky:

• Účetní závěrka  – výkazy Rozvaha, Výkaz 
zisku a ztrát, Příloha, Fin 2-12M

• Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
• Inventarizační zpráva

6. podklady, na  jejichž základě bude možné 
prověřit účetní závěrku příspěvkových or-
ganizací Základní škola a  Mateřská škola 
T. G.  Masaryka Zastávka, příspěvková orga-
nizace a Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres 
Brno-venkov a  zjistit, zda tato závěrka po-
skytuje věrný a poctivý obraz. Účetnictví a fi-
nanční situace účetní jednotky:
• Účetní závěrka  – výkazy Rozvaha, Výkaz 

zisku a ztrát, Příloha

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 22. 2. 2017
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• Záznamy z veřejnosprávních kontrol pro-
vedených v příspěvkových organizacích

• Inventarizační zpráva
7. prodej pozemku p.  č. 1171/1, ostatní plo-

cha o výměře 58 m2, pozemku p. č. 1172/1, 
zahrada, o  výměře 107  m2, pozemku p.  č. 
1169/1, zahrada, o výměře 135 m2, za cenu 
100 Kč/m2 a náklady prodeje panu A. O.,

8. prodej pozemku p. č. 1169/2, zahrada, o vý-
měře 111 m2  za cenu 100 Kč/m2 a náklady 
prodeje paní I. Š., 

9. prodej pozemku p. č. 3/1, zahrada o výměře 
105 m2 za cenu 100 Kč/m2 a náklady prode-
je paní A. V.

10. prodej pozemku p. č. 3/2, zahrada o výměře 
105 m2 za cenu 100 Kč/m2 a náklady prode-
je panu M. O.

11. prodej pozemku p. č. 1003/7, zahrada o vý-
měře 136 m2 za cenu 100 Kč/m2 a náklady 
prodeje paní R. R.

12. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemena mezi SŽDC, státní organi-
zací jako budoucím oprávněným a  obcí 
Zastávka jako budoucím povinným, jejímž 
předmětem jsou služebnosti inženýrských 
sítí na  pozemcích p.  č. 1271/18 a  1271/19 
a pověřuje starostu obce jejím podpisem

13. Smlouvu o provedení exekuce a o další čin-
nosti mezi obcí Zastávka jako oprávněným 
a  JUDr.  Lukášem Jíchou jako exekutorem, 
jejímž předmětem je výkon exekuce – A. I.

14. Smlouvu o  možnosti provést stavbu 
na  cizím pozemku mezi Základní ško-
lou a  Mateřskou školou T.  G.  Masaryka 
Zastávka, příspěvková organizace jako sta-
vebníkem a obcí Zastávka jako vlastníkem, 
jejímž předmětem je realizace altánu v are-
álu základní školy a pověřuje starostu obce 
jejím podpisem

15. Licenční smlouvu o veřejném provozování 
uzavřenou mezi OSA a  obcí Zastávka, je-
jímž předmětem je souhlas při reprodukci 
hudebních děl a pověřuje starostu obce je-
jím podpisem

16. Dodatek č.  1_48217731379_0 ke  Smlouvě 
č.:  1-6638552792_0 mezi obcí Zastávka 
a Vodafone Czech Republic, a. s.

17. organizaci veřejné služby v  obci Zastávka 
a  pověřuje starostu obce podáním žádosti 
o organizování veřejné služby

18. podání žádosti o příspěvek na vytvoření pra-
covní příležitosti v  rámci veřejně prospěš-
ných prací k  umístění uchazečů o  zaměst-
nání  – 4  osoby (2  celé úvazky, 2  zkrácené 
úvazky)

19. návrh Dohody o  vytvoření pracovních pří-
ležitostí v  rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného 
ze státního rozpočtu a Evropského sociální-
ho fondu č. BOA-VZ-31/2017 a pověřuje sta-
rostu obce jejím podpisem

20. uzavření dohody o  vytvoření společného 
školského obvodu spádové mateřské školy 
mezi obcí Zastávka a obcí Babice u Rosic

21. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou 
se stanoví školské obvody mateřských škol 
zřízených obcí Zastávka a část školského ob-
vodu mateřské školy zřízené obcí Zastávka

22. uzavření nájemní smlouvy s paní M. O., Stará 
osada 9, na dobu určitou do 31. 5. 2017

23. Smlouvu o  právu provést stavbu mezi obcí 
Zastávka jako stavebníkem a ŘSD jako vlast-
níkem, jejímž předmětem je založení práva 
provést stavbu „Zastávka – bezpečné přecho-
dy“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem

24. Rámcovou kupní smlouvu na  přírodní ka-
menivo č.  K-13/2017 mezi obcí Zastávka 
a  HUTIRA-OMICE,  s. r. o., jejímž před-
mětem je nákup kameniva z  kamenolomu 
Omice

25. uzavření Rámcové kupní smlouvy na přírod-
ní kamenivo č. K-13/2017 mezi obcí Zastávka 
a  HUTIRA-OMICE,  s. r. o., jejímž předmě-
tem je nákup kameniva pro  potřeby obce 
Zastávka

26. uzavření smlouvy č.  1030035317/0001 
o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného bře-
mene mezi obcí Zastávka a společností E.ON 
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I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce ko-

naného dne 29. 3. 2017
2. schvaluje rozpočtové opatření č.  3/2017 

obce Zastávka
3. poskytnutí individuální dotace Gymnazijní 

společnosti, z. s. z rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2017 ve výši 5 000 Kč na rok 2017

4. poskytnutí individuální dotace Středisku 
rané péče SPRP, pobočka Brno z  rozpočtu 
obce Zastávka v roce 2017 ve výši 15 200 Kč 
na rok 2017

5. rozpočtová pravidla obce Zastávka
6. pověření starosty obce Zastávka pravomocí 

provádět a schvalovat rozpočtová opatření 
mezi jednotlivými zasedáními zastupitel-
stva v následujícím rozsahu:

• provádění přesunu rozpočtových prostřed-
ků, při němž se jednotlivé příjmy nebo vý-
daje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil 
jejich celkový objem nebo schválený rozdíl 
celkových příjmů a výdajů

• použití nových, rozpočtem nepředvída-
ných příjmů k  navýšení položky změna 
stavu krátkodobých prostředků na  ban-
kovních účtech

• provádění rozpočtových opatření v  příj-
mech neomezeně a u výdajů souvisejících 
s přijatými dotacemi neomezeně, v  jiných 
případech maximálně do výše 300 000 Kč 
u jednotlivých závazných ukazatelů

• zastupitelstvo obce musí být o každém roz-
počtovém opatření provedeném a schvále-
ném starostou obce informováno na  nej-
bližším zasedání zastupitelstva obce 

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 29. 3. 2017

Distribuce, a.  s., jejímž předmětem je umís-
tění distribuční soustavy – kabel NN na po-
zemku p. č. 802/1 v k. ú. Zastávka, a pověřuje 
starostu obce jejím podpisem

27. uzavření smlouvy č.  1030036589/001 
o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného bře-
mene mezi obcí Zastávka a společností E.ON 
Distribuce, a. s., jejímž předmětem je umístě-
ní distribuční soustavy – kabel NN a pojist-
ková skříň na  pozemcích p.  č. 31/2 a  123/1 
v k. ú. Zastávka a pověřuje starostu obce je-
jím podpisem

28. uzavření kupní smlouvy mezi obcí Zastávka 
a společností BETON RUSÍN, s. r. o., jejímž 
předmětem je nákup betonové směsi pro po-
třeby obce 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 organi-
zací obce Zastávka a  jí zřízených organizač-
ních složek.

3. informaci starosty obce o činnosti organiza-
cí, jichž je obec Zastávka členem nebo s ni-
miž spolupracuje (Mikroregion Kahan, KTS 
Ekologie, Svazek vodovodů a  kanalizací 
Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …)

4. záměr prodeje pozemku p. č. 133/20, zastavě-
ná plocha o výměře 18 m2

5. zájem koupit pozemky p.  č. 1271/18, ostat-
ní plocha o  výměře 11  m2, pozemku p.  č. 
1271/19 ostatní plocha o výměře 89 m2, po-
zemku p. č. 1271/20, ostatní plocha o výměře 
18 m2.

III. ZO ukládá
1. starostovi obce předložit zastupitelstvu návrh 

nové směrnice o tvorbě rozpočtu a úpravách 
rozpočtu.
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konaném po schválení rozpočtového opat-
ření starostou obce

7. prodej pozemku p.  č. 133/20, zastavěná 
plocha o  výměře 18  m2 paní J.  V. za  cenu 
5  400  Kč a  pověřuje starostu obce podpi-
sem příslušné kupní smlouvy

8. uzavření smlouvy o  podmínkách koncer-
tu Bombarďáci mezi umělcem M. D. a obcí 
Zastávka, jejímž předmětem je zajištění 
kulturního vystoupení na  oslavách Dne 
dětí dne 27. 5. 2017

9. přidělení nájemní smlouvy na bytovou jed-
notku Zastávka, Martinská osada 573, paní 
R. H. do 30. 6. 2017

10. zapojení obce Zastávka do společné aktivi-
ty „S motoráčkem za permoníky“

11. dodatek č.  2 k  pojistné smlouvě číslo 
0019166141 mezi obcí Zastávka a  Českou 
podnikatelskou pojišťovnou (snížení po-
jistné částky).

II. ZO neschvaluje:
1. přidělení nájemní smlouvy na bytovou jed-

notku Zastávka, Stará osada 9 panu V. O.

III. ZO bere na vědomí:
1. informace o činnosti výborů zastupitelstva 

a komisí starosty obce
2. informace o  činnosti příspěvkových orga-

nizací obce Zastávka a jí zřízených organi-
začních složek

3. informaci starosty obce o činnosti organi-
zací, jichž je obec Zastávka členem nebo 
s nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan, 
KTS Ekologie, Svazek vodovodů a  kanali-
zací Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …)

4. záměr prodeje pozemku p. č. 145/2, ostatní 
plocha o výměře 288 m2

5. záměr prodeje pozemku p. č. 161/11, ostat-
ní plocha, jiná plocha o výměře 121 m2

6. záměr bezúplatně převést do  svého vlast-
nictví pozemek p.  č. 86/1, ostatní plocha, 
o výměře 465 m2

7. záměr zakoupit stavbu technického vyba-
vení postavenou na  p.  č. 1336/2, LV  535, 
o  výměře 231  m2 od  stavebního bytového 
družstva Réna Ivančice

8. zprávu o  bezpečnostní situaci v  obci 
Zastávka za rok 2016.

IV. ZO ukládá
1. starostovi obce připravit příslušný smluv-

ní vztah s TJ Čechií Zastávka, z.  s., jejímž 
předmětem bude nabytí pozemku p. č. 86/1

2. starostovi obce připravit příslušný smluv-
ní vztah se stavebním bytovým družstvem 
Réna Ivančice na koupi stavby technického 
vybavení na  pozemku p.  č. 1336/2 a  tento 
pozemek.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 26. 4. 2017

I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 26. 4. 2017
2. smlouvu o  bezúplatném převodu majetku 

mezi obcí Zastávka a TJ Čechie Zastávka, z. s., 
jejímž předmětem je bezúplatný převod 

pozemku p. č. 86/1, o výměře 465 m2 (ostatní 
plocha) do vlastnictví obce Zastávka

3. prodej pozemku p. č. 145/2, o výměře 288 m2 
(ostatní plocha), manželům D. a S. Ž. za cenu 
100  Kč/m2 a  pověřuje starostu obce podpi-
sem kupní smlouvy
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4. smlouvu o dílo s firmou Soukup Miloš, s. r. o., 
Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov na dodání stav-
by „Přechod pro  chodce na  ulici Babická 
v obci Zastávka“

5. revokaci usnesení ze  dne 30.  11.  2016 
ve věci uzavření smlouvy č. 1040011780/001 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne mezi obcí Zastávka a  společností E.ON 
Distribuce, a. s. v souvislosti s realizací akce – 
kabel NN, pojistkové skříně, rozpojovací 
skříň na ulici „Zastávka Lipová, výměna ka-
belů NN“

6. nové znění smlouvy 1040011780/001 
o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného bře-
mene mezi obcí Zastávka a  společností 
E.ON Distribuce, a. s. v souvislosti s realizací 
akce – kabel NN, pojistkové skříně, rozpojo-
vací skříň na ulici „Zastávka Lípová, výměna 
kabelů NN a to na pozemcích parc. č. 199/2, 
212/1, 199/20, 212/3 na  katastrálním území 
Zastávka“.

II. ZO bere na vědomí:
1. informace o  činnosti výborů zastupitelstva 

a komisí starosty obce

2. rozpočtové opatření č. 4/2017 a 5/2017 obce 
Zastávka

3. podání žádosti o  dotaci na  akci „Přístavba 
učeben a školicího centra Domu dětí a mlá-
deže Zastávka“ do výzvy Integrovaného regi-
onálního operačního programu – výzva č. 57

4. informace o činnosti příspěvkových organi-
zací obce Zastávka a  jí zřízených organizač-
ních složek

5. informaci starosty obce o činnosti organiza-
cí, jichž je obec Zastávka členem nebo s ni-
miž spolupracuje (Mikroregion Kahan, KTS 
Ekologie, Svazek vodovodů a  kanalizací 
Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …)

6. záměr prodeje p.  č. 1168 zahrada o  výměře 
74 m2

7. přípravu žádosti obce Zastávka na  podání 
investiční žádosti o  dotaci na  rekonstrukci 
a  výstavbu veřejného osvětlení v  rámci do-
tačního programu Ministerstva vnitra České 
republiky.

Nikdy bych nevěřil, že něco, 
jako je přechod pro chodce, 
který podle mne patří ke stan-
dardnímu vybavení středu 
obce, kde se pohybuje větší 
množství lidí a  jezdí zde tisíce 

aut denně, bude problém pro 
řadu úředníků na  úřadech 
a  správců silnic, ať už kraj-
ských nebo státních. Nicmé-
ně dnes již mohu říci, že jsme 
všechny tyto instituce po osmi 

letech jednání, přesvědčování 
a  dohadování udolali. Nevím, 
zda to bylo argumenty, anebo 
tím, že jsme je vydrželi „otra-
vovat“ do doby, než jsme získa-
li na vše stavební povolení. Sice 

BUDEME UŽ BEZPEČNĚ 
PŘECHÁZET?
Tohle je otázka, na kterou odpovídám téměř každý týden některému z občanů 
nejen naší obce, ale širokého okolí. Musím přiznat, že opakované vysvětlení, proč 
ještě nejsou v naší obci bezpečné přechody pro chodce, už mně přijde i trapné. 
Ne proto, že se na ně občané ptají, ale proto, že vše trvá tak dlouho.
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nemáme povoleny všechny pře-
chody pro chodce tak, jak jsme 
si představovali, ale většinu se 
nám získat podařilo.

Stavba prvního přechodu pro 
chodce, a to u Domu zdraví, by 
měla být zahájena na konci mě-
síce června a  hotová by měla 
být asi do  čtrnácti dnů. Tuto 
stavbu na  základě nabídkové-
ho řízení bude realizovat fir-
ma Miloš Soukup ze Zbýšova. 
I  když si asi řada občanů my-
slela, že když začátkem červ-
na začala oprava povrchu sil-
nice I/23 ve středu obce, dojde 
i na stavbu přechodů pro chod-
ce. Bohužel, tak tomu není. 
Sice jsme se snažili dohodnout 
s  Ředitelstvím silnic a  dálnic 
ČR na společné akci, kdy bude 
povrch opraven a  zároveň do-
jde k výstavbě přechodů, ale to 
se bohužel nepodařilo. Rozdíl 
14  dnů byl pro některé úřed-
níky velkým problémem. No, 
není se čemu divit, řada z  nás 
viděla, jak někteří správci těch-
to silnic fungují. Jeden den se 
rozvezou značky o zákazu par-
kování ve  středu obce z  důvo-
du frézování vozovky, druhý 
den proběhne oprava nátěrů 
přechodu pro chodce na silnici 
a za dva dny se pak vše odfrézu-
je. Myslím si, že není třeba něco 
dál komentovat.

Zkrátka a  dobře, druhá a  to 
větší stavba, která by měla 
přinést přechody pro  chod-
ce na  ulici Babická u  potravin 
„U Sedláčků“, před Hornickým 
domem, u  novinového stánku 
a přechod u schodů k Hyru, by 

měla být zahájena na  začátku 
prázdnin. Tuto stavbu bude re-
alizovat firma Inženýrské stav-
by Brno, a  pokud se nic ne-
zkomplikuje, tak už v průběhu 
prázdnin by všichni měli cho-
dit po  nových bezpečnějších 
přechodech. Jsem rád, že si celé 
vedení obce bude moci alespoň 
trošku oddechnout, že jsme se 
v  této problematice posunu-
li konečně k  nějakému výsled-
ku, který nás však bude stát té-
měř o  dva miliony korun více 
z obecního rozpočtu. Je to sice 
hodně peněz, ale když to nikdo 
jiný zaplatit nechce, musíme 
do  bezpečnosti našich občanů 
investovat z vlastních zdrojů.

V  následujícím období nám 
ještě zbývá dořešit křižovatku 
s ulicí Babická a přechod v pro-
storu mezi Hornickým domem 
a ulicí Cukrovarskou. Tyto dvě 
věci jsme se snažili řešit i nyní, 
avšak stavbu přechodu nám za-
stavili někteří občané a podni-
katelé. O  křižovatku neustále 
svádíme boj s Ředitelstvím sil-
nic a dálnic ČR. Dnes už víme, 
že okružní křižovatku na  Za-
stávce mít nebudeme, tato va-
rianta je pro některé instituce 
prostě nepřijatelná. Alespoň 
jsme získali předběžný souhlas 
ke světelné křižovatce, kdy do-
jde k  rozšíření jízdních pruhů 
na  ulici Babická tak, aby auta 
odbočující na Vysoké Popovice 
nebránila těm, která odbočují 
na  Rosice. I  když se nám tato 
varianta příliš nepozdává, pra-
covníci Ředitelství silnic a dál-
nic ČR nám uvedli příklady 

z jiných obcí, které měly stejný 
problém jako my, a garantovali 
nám, že v dnešní době se světel-
né křižovatky řídí všelijakými 
čidly, která reagují na  aktuální 
dopravní situaci a  jsou daleko 
účinnější než křižovatka okruž-
ní. Zda to pravdou je, budeme 
moci vyhodnotit, až se podaří 
tuto úpravu zrealizovat. Dle in-
formací, které z ŘSD máme, by 
se celá stavba měla realizovat 
v průběhu dvou let. Doufejme, 
že to bude pravda a snad se to 
podaří i dříve. Bohužel ale stav-
bou přechodů v  letošním roce 
komplikace v  dopravě v  naší 
obci nekončí.

V  letošním roce ještě dojde 
k opravě povrchu silnice od sa-
moobsluhy Enapo až po Masa-
rykovu studánku. Tato oprava 
by měla proběhnout v  měsí-
ci červenci. Silnice sice nebu-
de úplně uzavřená, ale provoz 
bude úsekově řízen semafo-
ry. Předpokladem je, že práce 
na  této silnici budou trvat asi 
čtrnáct dní. A  aby toho neby-
lo málo správce silnice  I/23 se 
rozhodl, že na podzim provede 
celkovou rekonstrukci mostu 
u  Rica, což bude mít opět ná-
sledek řízení dopravy semafo-
ry a další komplikace. Budeme 
to však muset všichni vydržet. 
Přes všechny tyto nesnáze bude 
možná plusem to, že díky zmi-
ňovaným opravám budeme mít 
nejen nové povrchy na  státní 
silnici a  bezpečnější přechody 
pro chodce, ale třeba doprav-
ní omezení odnaučí řidiče ka-
mionů vyhýbat se mýtnému 
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a  dálnici nahrazovat průjez-
dem přes Zastávku. Rozhodně 
však letošní úpravy na silnicích 
budou vyžadovat pro všechny 
účastníky silničního provozu 

velkou trpělivost. Já však vě-
řím, že to všichni zvládneme 
a  získáme Vaše pochopení. Že 
všechny tyto komplikace přine-
sou především zajištění daleko 

lepšího průjezdu naší obci, kte-
rý však bude taky podstatně 
bezpečnější, než je tomu dosud.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

Oslava začala sportovně: sou-
těží v požárním sportu O pohár 
starosty obce Zastávka. Cel-
kem se do  Zastávky sjelo více 
než 30  sportovních týmů, aby 
společně změřily síly ve  štafe-
tě 4 × 60  metrů s  překážkami 
a  v  požárním útoku. Vzhle-
dem k  tomu, že už od  rána 
panovalo krásné počasí, byla 
sportovní akce velmi příjem-
nou záležitostí. Těsně po obědě 
proběhlo vyhodnocení soutěže 
a pomalu začala ta pravá oslava, 
na kterou byl připraven bohatý 

program a  řada atrakcí. Skoro 
by se dalo říci, že to na  hřišti 
vypadalo jako o pouti.

Na  travnaté ploše před ka-
binami vyrostlo pódium pro 
účinkující, vedle pak velká 
trampolína, vláček, kolotoč 
a  nechyběl ani skákací hrad. 
V  zadní části hasiči ukazo-
vali dětem vybavení a  hasič-
ská auta, kterým neodolalo asi 
žádné dítě, které šlo kolem tře-
ba se svézt na ponících. Samo-
zřejmostí byly také soutěže pro 
děti, které připravili pracovníci 

Domu dětí a  mládeže Zastáv-
ka a paní učitelky z mateřských 
a základních škol. Děti si za je-
jich splnění mohly odnést něja-
kou drobnou odměnu. I na pó-
diu a  všude kolem bylo hodně 
živo. Své vystoupení předvedli 
orientální tanečnice, šikovné 
cvičitelky na trampolínách, žáci 
taneční školy Mighty Shake Za-
stávka a ke všemu ještě zazpíva-
li veselé písničky Bombarďáci. 
A  kdo nesledoval vystoupení, 
nesoutěžil, vozil se na kolotoči, 
nebo ve vláčku, případně sjížděl 
velkou nafukovací skluzavku. 
Na  závěr hasiči vyrobili velký 
pěnový polštář, který je na dět-
ském dnu hitem a všechny děti 

ZASTÁVECKÝ DĚTSKÝ DEN
V sobotu 27. 5. 2017 patřil areál sportovního 
stadionu TJ Čechie dětem, které už od rána slavily 
svůj Mezinárodní den dětí.
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se na něj těší už od začátku. Kdo 
vydržel až do večera, měl mož-
nost ještě zhlédnout v  letním 
kině film „Fantastická zvířata 
a  kde je najít“. Nevím, jestli to 
bylo počasím, anebo výborným 
programem, který zorganizova-
lo naše informační centrum, ale 
troufnu si říci, že to byl jeden 
z  nejnavštívenějších dětských 
dnů, který se v Zastávce konal. 
Je pěkné, když sportovní areál 
slouží ke svému účelu, tedy ne-
jen pro sport, ale také pro zába-
vu. Věřím, že i  v  následujících 
letech se bude dařit dělat tak 
výborné akce, jakou byl právě 
letošní dětský den. Za  letošní 
znamenitou oslavu Mezinárod-
ního dne dětí patří poděková-
ní všem, kteří se na ní podíleli. 
Nejen organizátorům, ale také 
všem účinkujícím a  spolupra-
covníkům, kteří přiložili ruku 
k dílu a uspořádali pro všechny 
děti krásnou květnovou sobotu.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

Hledám ke koupi dům, pozemek či zahradu. 
Telefon: 739 826 409

Hledáme byt, výhradně Zastávka, Rosice, Zbýšov. 
Telefon: 607 127 906

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Když se postaví hrubá stavba 
nového domu, objeví se na vrš-
ku nazdobená májka, která 
všem říká: máme to hlavní ho-
tovo. Tady na  kolejích májka 
nebyla, protože by ji viděli je-
nom ti, kteří jdou přes lávku 
z  Havířské na  vlakové nádra-
ží. Ale koleje jsou položeny až 
do stanice Zastávka a nyní zbý-
vá další kus práce udělat, aby 
se celá trať mohla zprovoznit 
pro veřejnost. Je třeba dopra-
vit, rozhrnout a  urovnat mini-
málně šest velkých nákladních 
aut kamení a štěrku pod pražce 
a  tím srovnat povrch pro  jízdy 
vláčků.

Jako první měli možnost 
5. června projet se po celé tra-
ti starostové a  zastupitelé obcí 
Babice a  Zastávka a  města 
Zbýšova. Toto jsou zaklada-
telé společnosti a  každoročně 
přispívají nejenom finančním 
příspěvkem, ale také materiál-
ně (sečení trávy, dovoz kamene 
a  štěrku, pomoc při  drobných 
stavebních úpravách) na  pro-
voz železnice. S  nimi byli po-
zváni novináři a  hlavní spon-
zoři, kteří si tak mohli projet 
celou trasu a byla jim předsta-
vena nynější chlouba Muzea 

průmyslových železnic: oprave-
ná a v roce 1913 vyrobená loko-
motiva „Henschel“. Ta se nejen 
jim, ale následně od 10. června 
2017 představuje i  dalším ná-
vštěvníkům muzea. Celková 
generální oprava tohoto tech-
nického unikátu byla velice 
náročná, nákladná, ale dílo se 
podařilo a  vy si budete moci, 
pokud do  Muzea v  letošní se-
zoně zavítáte, porovnat podle 
vystavených fotografií stav před 
opravou a  nyní. Určitě zaplesá 
srdce nejen každého odborní-
ka, ale i  návštěvníka, který má 
mašinky a vláčky rád.

Poděkování patří těm, kte-
ří přispěli finančními dotace-
mi, ale především nadšencům 
z  Klubu regionální železnice, 
kteří ve volném čase nebo o do-
volených věnovali hodiny dob-
rovolné práce na  dokončení 
celé generální opravy.

I  Vy tak máte možnost se, 
o  sobotách a  nedělích v  době 
prázdnin, přijít podívat, pro-
hlédnout si areál a samozřejmě 
se také svézt některou z dalších 
lokomotiv po trati.

Tip na celodenní výlet: dopo-
ledne návštěva muzea lokomotiv 
Zbýšov, přesun na Hlínu a výstup 

REGIONÁLNÍ ÚZKOROZCHODNÁ 
ŽELEZNICE o. p. s.
slaví v letošním roce jedno z malých výročí – 
koleje jsou položeny až na nádraží v Zastávce!
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Jsme moc rádi, že i tentokrát 
se k  nám připojila řada spo-
luobčanů naší obce a  společně 
jsme vyrazili uklidit nepořádek 
na  veřejných prostranstvích. 
Někteří s námi uklízeli v před-
chozím roce, ale je také nutné 
říci, že se mezi námi tentokrát 
objevily i nové tváře.

Celkem se nás sešlo více než 
šedesát. Po rozdělení do jednot-
livých skupin a  rozdělení úse-
ků všichni vyrazili na  určenou 

trasu, vybaveni igelitovými pytli 
a rukavicemi, a hlavně s odhod-
láním sesbírat vše, co do  pří-
rody nepatří. Rodiče s  malými 
dětmi a  kočárky sesbírali od-
padky v lokalitě ulice Stará osa-
da (kolem bytovek) a  následně 
pak v  parku u  kapličky a  v  le-
soparku. Mladí hasiči se svými 
vedoucími sbírali odpadky v lo-
kalitě přestupního terminálu 
a pak pokračovali kolem celého 
vlakového nádraží a  na  závěr 

své trasy vyčistili koryto potoku 
Habřina v  lokalitě ulic Martin-
ská a Nová osada. Poslední sku-
pina pak vyrazila po hlavní sil-
nici směr Masarykova studánka 
a sesbírala vše, co se povalovalo 
v  silničních příkopech, na par-
kovišti u mostu k Horákově há-
jence. Svoji trasu pak zakončila 
úklidem u studánky. Člověk by 
až nevěřil, co vše se dá při tako-
vém úklidu nalézt. Na  odpad-
ky jako jsou PET láhve, papírky 

na  rozhlednu Vladimíra Menší-
ka, oběd v restauraci Dobrá chví-
le v Neslovicích a odpolední pro-
gram zakončit v  areálu „Kukla“ 
Oslavany, kde si můžete vybrat 
různé prohlídkové trasy, které 
budou pro malé i velké zdrojem 
zábavy a poučení.

Doporučujeme pro Vaše zná-
mé a přátele, kteří k Vám zavíta-
jí a Vy se chcete pochlubit tím, 
co máme v  našem okolí zají-
mavého. Sluníčko musíte vzít 
s sebou!

Další náměty můžete získat 
na  adrese www.reuz.cz nebo 
e-mailu info@reuz.cz.

J. Baštařová, předsedkyně 
dozorčí rady RÚŽ, o. p. s. 

za obec Zastávka

UKLIĎME ČESKO PODRUHÉ
I v letošním roce se konala úklidová akce Ukliďme Česko – ukliďme svět, kterou 
uspořádali zastávečtí hasiči. I v letošním roce jsme se rozhodli opět se zapojit 
do této celonárodní úklidové akce a za podpory obce Zastávka jsme tuto, 
řekněme brigádu, svolali na sobotu 8. dubna 2017.
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a igelity jsme si už zvykli, ale že 
jednotlivé skupinky najdou tor-
zo těla pejska, kterého někdo 
špatně zakopal kousek od  pís-
koviště na Staré osadě, nebo dal-
ší torzo těla (tentokrát divokého 
prasete) v příkopu hned za Za-
stávkou, tak to jsme doopravdy 
nečekali. Posledním zajímavým 
nálezem, který ale asi většinu 
pobavil, byla nafukovací panna, 
která asi už svého původního 

majitele přestala bavit a  styděl 
se ji uložit do popelnice, aby se 
mu sousedé nesmáli.

Po  úklidu stanovených tras 
se všichni účastníci opět vrá-
tili zpět na  hasičskou zbrojni-
ci, kde pro ně bylo připraveno 
malé občerstvení. Tentokráte 
ale hasiči připravili ještě jedno 
překvapení, kterému neodolalo 
žádné malé dítě a v mnoha pří-
padech i někteří dospěláci. Byla 

to projížď ka hasičskou cister-
nou. A  tak více než dvě hodi-
ny naše cisterna objížděla Za-
stávku a  vozila všechny, kdo si 
chtěli vyzkoušet, jak jezdí hasiči 
ke svým zásahům. Je také nutné 
zmínit to, že se podařilo sesbírat 
opět tři nákladní auta odpad-
ků, která dohromady naplnila 
téměř dva kontejnery ve  sběr-
ném středisku odpadů na  uli-
ci Havířská. Pokud bychom to 
převedli na váhu, bylo by to více 
než sedm tun odpadků. A  tato 
skutečnost nás opět přesvědči-
la o  tom, že úklidovou akci má 
smysl dělat. Pomáháme tak pří-
rodě vyrovnat se s nezodpověd-
ností některých lidí. Na  závěr 
bych chtěl všem aktivním účast-
níkům akce poděkovat za jejich 
přístup a snahu udělat naši Za-
stávku a její okolí krásnější.

Zdeněk Milan, 
starosta hasičského sboru
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Do  projektu se tak mohou 
zapojit lidé starší 15  let, kte-
ří jsou uchazeči o  zaměstná-
ní, rodiče na/po  rodičovské 
dovolené, nízkokvalifikovaní 
nebo lidé ve  věku nad 50  let 
a na druhé straně firmy.

Účastníci si následně vybí-
rají z nabízených pozic jednot-
livých firem, které se do  pro-
jektu přihlásily. Samotná praxe 
je pak v  délce 1–6  měsíců dle 
vybrané pozice. A  vybírat 
je možné opravdu z  velkého 
spektra oborů, jedná se např. 
o  pozice v  administrativní, 
ekonomické a strojírenské ob-
lasti, ale také pozice v  rámci 
zemědělství, cestovního ruchu, 
stavebnictví, informačních 
technologií, marketingu a  re-
klamy a mnoho dalších. Po ce-
lou dobu vzdělávání účastníka 
provází zkušený a  zaškolený 
zaměstnanec dané firmy, tzv. 
mentor.

Účast v  projektu není nijak 
zpoplatněna, naopak přiná-
ší jak účastníkům, tak firmám 
řadu výhod. Pro účastníky je to 
zejména možnost prohloubení 
si dosavadních znalostí, získání 
praktických zkušeností a  v  ne-
poslední řadě případnou mož-
nost uplatnění se v dané firmě. 
Firmy si v projektu naopak vy-
zkouší svého potencionálního 
zaměstnance v  praxi, ověří si 
mentorské schopnosti svých za-
městnanců a získají kompenza-
ci vynaložených nákladů.

K dispozici je také regionální 
projektový manažer, který rád 
a  bezplatně poskytne veškeré 
informace v  souvislosti s  pro-
jektem, zodpoví případné do-
tazy a pomůže Vám s registrací.

Regionální manažer pro 
Jihomoravský a Zlínský kraj
Bc. Michaela Procházková
+420 778 439 737
michaela.prochazkova@fdv.cz

Pro další informace můžete 
navštívit stránky www.vzdela-
vanipraxi.cz nebo facebook.
com/vzdelavanipraxi.

Projekt je realizován Fondem 
dalšího vzdělávání, příspěvko-
vou organizací Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí a je financo-
ván z  Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operač-
ního programu Zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR.

VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ ZNAMENÁ 
NOVÉ ZKUŠENOSTI A VĚTŠÍ ŠANCI 
NA PRACOVNÍM TRHU

Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří chtějí získat nové znalosti 
a zkušenosti v reálném pracovním prostředí a na druhé straně firmy, které naopak 
chtějí prostřednictvím nabízených praxí jednotlivcům pomoci, aby byl jejich vstup, 
nebo udržení se na pracovním trhu co nejsnadnější.
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V  roce 2016 jsme bohužel 
neúspěšně bojovali ve III. TŘÍ-
DĚ sk.  BA. Z  celkových osmi, 
převážně brněnských, druž-
stev hrajících v  této skupině 
(SK  Jundrov Brno  A, Tatran 
Starý Lískovec  A, Sokol Brno 

Žabovřesky  B, Tatran Brno 
Kohoutovice, Sokol Lanžhot, 
TJ  Sokol Bílovice n.  Svit., 
TJ  Brno Komín  B, Čechie Za-
stávka), se mužstvo TJ  Če-
chie Zastávka umístilo na  po-
sledním 8.  místě (1×  vyhrálo, 

6×  prohrálo) a  pro rok 2017 
sestoupilo do  IV.  TŘÍDY kraj-
ské soutěže. Skupinu vyhrálo 
družstvo Tatran Starý Lísko-
vec A a postoupilo do II. TŘÍ-
DY krajské soutěže.

ZPRÁVA Z AKTIVIT TENISOVÉHO 
ODDÍLU TJ ČECHIE ZASTÁVKA 
ZA SOUTĚŽNÍ ROK 2016/2017

Tabulka skupiny III. TŘÍDA sk. BA – rok 2016

Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce

1 Tatran Starý Lískovec 6 1 36:27 74:66 607:587 13

2 Sokol Lanžhot 5 2 43:20 93:51 753:599 12

3 SK Jundrov Brno 5 2 32:31 66:66 585:572 12

4 Tatran Brno Kohoutovice 4 3 34:29 75:62 624:549 11

5 TJ Brno-Komín B 3 4 32:31 77:66 662:599 10

6 TJ Sokol Bílovice n. Svit. 3 4 31:32 74:70 660:634 10

7 Sokol Brno Žabovřesky B 1 6 27:36 62:79 594:637 8

8 Čechie Zastávka 1 6 17:46 39:100 411:719 8

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry

1 30. 4. 2016 4 Čechie Zastávka Sokol Lanžhot 1:8 2:17 41:107

2 7. 5. 2016 5 TJ Brno-Komín B Čechie Zastávka 8:1 17:4 112:60

3 21. 5. 2016 12 Tatran Starý Lískovec Čechie Zastávka 6:3 14:6 99:54

4 28. 5. 2016 14 Čechie Zastávka Sokol Brno Žabovřesky B 5:4 10:9 70:81

5 11. 6. 2016 19 SK Jundrov Brno Čechie Zastávka 7:2 14:5 97:56

6 18. 6. 2016 23 Čechie Zastávka Tatran Brno Kohoutovice 2:7 5:16 57:115

7 25. 6. 2016 26 TJ Sokol Bílovice n. S. Čechie Zastávka 6:3 13:7 108:73

Výsledky utkání – III. TŘÍDA sk. BA – rok 2016
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Soupiska družstva TJ Čechie 
Zastávka (v sezóně 2016):
Muži:

1. L. Bár
2. D. Mitáš
3. B. Kudláček
4. M. Kellner ml.
5. M. Kellner st.
6. P. Sysel
7. P. Duda
8. P. Urbánek
9. P. Novák
10. J. Vyhnalík
11. O. Čech

Ženy:
1. M. Bohuslavová
2. H. Šrámková
3. I. Benediktová
4. I. Hvězdová
5. K. Havlová

Kapitán družstva: D. Mitáš
Zástupce kapitána družstva: 
P. Duda

I přes sestup družstva lze po-
zitivně hodnotit zápal někte-
rých hráčů při přípravě na tré-
nincích a  výkony v  zápasech 
a  také vedení družstva tenisu 
dvojicí Mitáš, Duda. Naopak ne 
všichni členové družstva si plně 
uvědomili, že hraní vyšší soutě-
že vyžaduje účast a zvýšené úsi-
lí na  trénincích i  při zápasech. 
Individuálně je snad možné vy-
zdvihnout výkony hráčů Mitá-
še a Kudláčka, kteří vyhráli více 
než polovinu svých zápasů.

Pro  sezónu 2017 je oddíl 
TJ  Čechie Zastávka zařazen 
do  IV.  TŘÍDY sk.  AA, kde se 

utká s  následujícími soupeři: 
Moravský Krumlov, TK ČLTK 
Jihlava B, Sokol Jemnice B, Sla-
voj Polná, Slavoj Třešť B, Slovan 
Ivančice a TJ Sokol Prštice.

Plánovaná soupiska 
družstva TJ Čechie Zastávka 
(pro sezónu 2017):

Muži:
1. D. Mitáš
2. B. Kudláček
3. M. Kellner ml.
4. L. Bár
5. M. Kellner st.
6. P. Sysel
7. P. Duda
8. P. Urbánek
9. P. Novák
10. O. Čech

Ženy:
1. M. Bohuslavová
2. H. Šrámková
3. I. Benediktová
4. I. Hvězdová

Kapitán družstva: D. Mitáš
Zástupce kapitána družstva: 
P. Duda

Cílem oddílu TJ  Čechie Za-
stávka pro sezónu 2017 je odehrát 
kvalitní mistrovská utkání, a bo-
jovat o čelo tabulky ve IV. TŘÍDĚ 
krajské soutěže. Bude také dob-
ré zvážit zapracování jedné nebo 
dvou mladých hráček do  druž-
stva TJ Čechie Zastávka jako pří-
nos pro budoucí roky.

Oddíl pořádá také tenisové 
turnaje

V  roce 2016 se za  přispění 
TJ Čechie Zastávka a jejich členů 
podařilo uspořádat dva teniso-
vé turnaje O pohár starosty obce 
Zastávka. Loni v srpnu byl uspo-
řádán turnaj smíšených dvojic 
(zúčastnilo se celkem 11  dvo-
jic) a  v  září turnaj čtyřher (cel-
kem 12  mužských dvojic), jak 
pro členy tenisového oddílu, tak 
pro veřejnost, která má o tyto ak-
tivity zájem. Zajištěny byly kur-
ty, občerstvení, byl vyvěšen sys-
tém vzájemných zápasů. Využito 
bylo zázemí tenisového areálu 
(kabina k převlečení soutěžících, 
sociální zařízení, klubovna pro 
občerstvení).
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Umístění dvojic na stupních 
vítězů v roce 2016 bylo 
následující:

Turnaj smíšených dvojic 
(účastnilo se celkem 
11 dvojic):

1. Kudláček – Kudláčková,
2. Mitáš – Urbánková P.,
3. Rotal – Benediktová.

Turnaj čtyřher (účastnilo se 
celkem 12 dvojic):

1. Prokeš – Malata,
2. Rotal – Mitáš,
3. Duda – Kellner ml.

Ženská část turnaje se bohu-
žel nekonala z  důvodu malého 
zájmu.

V  roce 2017 opět počítáme 
s uspořádání tenisových turna-
jů v areálu TJ Čechie Zastávka.

Turnaje – jednotlivci
V  roce 2016 stojí za  zmín-

ku účast B.  Kudláčka na  ama-
térském tenisovém turnaji Ne-
bštych Open  v  obci Nové sady 
u Velké Bíteše pořádaném míst-
ním tenisovým klubem TK Nové 
Sady. Bohumír Kudláček se 
opět po boji umístil na 1. místě 
ve dvouhře (když porazil několik 
soupeřů z místního klubu a Vel-
ké Bíteše) i čtyřhře (spolu s míst-
ním hráčem P. Nováčkem).

Bohumír Kudláček, 
Dalibor Mitáš – 

tenisový oddíl TJ Čechie

V sezóně 2016–2017 hrál hokejový klub HC Zastávka v krajské soutěži Vysočina. 
V základní části sehrál 20 utkání s bilancí 10 výher, 1 výhra na nájezdy, 1 prohra 
v nájezdech a 8 porážek, se skóre 103:101 a obsadil 3. místo tabulky.

ZPRÁVA ODDÍLU HC ZASTÁVKA

Poř. Klub Utkání V Vp Pp P Skóre Body

1. BK Zubři Bystřice n. P. 20 16 0 0 4 139:76 48

2. TJ Náměšť nad Oslavou 20 15 1 0 4 146:65 44

3. HC Zastávka u Brna 20 10 1 1 8 103:101 33

4. HC Veverská Bítýška 20 8 1 1 10 76:96 27

5. HHK Velké Meziříčí B 20 4 0 1 15 45:113 13

6. HC Spartak Velká Bíteš B 20 3 1 1 15 52:110 12

V  nadstavbové části, v  sou-
bojích o  3.  místo, porazil tým 
v  zápasech hraných na  dvě ví-
tězná utkání hráče HC  Vever-
ská Bítýška 5:2 a  8:4. Tím po-
tvrdil 3. místo po základní části 
a  získal bronzové medaile, což 
je velkým úspěchem pro celý 

tým, ze  kterého neměli radost 
jen hráči na  ledě, ale i  publi-
kum, které přišlo v hojném po-
čtu fandit.

Hráči 3.  místem naplnili cíl, 
který si dali na začátku sezóny: 
skončit do  čtvrtého místa, což 
se podařilo.

Nejlepším hráčem HC  Za-
stávka byl vyhlášen Roman 
Stromecký, který byl nejlepší 
i  v  kanadském bodování a  zá-
roveň, spolu s Jakubem Mikule, 
nejlepším střelcem s devatenác-
ti brankami.
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Tabulka kanadského bodování

Pořadí Příjmení Jméno
Celkem

G + A G A

1. Stromecký Roman 46 19 27

2. Šedý Adam 31 16 15

3. Mikule Jakub 28 19 9

4. Lesonický Roman 28 9 19

5. Kozárek Vladimír 24 9 15

Mužstvo HC Zastávka tvořili 
tito hráči

Brankáři: Vybíral Jiří, Šev-
čík Pavel, Zvolánek Jiří, Bašus 
Jaroslav

Obránci: Fišer Marek, Fiala 
Tomáš, Kliner Lukáš, Vyhnalík 
Jiří, Burian Josef, Soběský Petr, 
Mareček Dušan, Knotek David

Útočníci: Šedý Adam, Kozá-
rek Vladimír, Lesonický Ro-
man, Brekke Simen Viker, 

Mikule Jakub, Stromecký Ro-
man, Gejdoš Peter, Koblížek 
Marek, Sedláček Jakub, Fuchs 
Ondřej, Matal David, Rozma-
hel Milan, Gross Roman

Trenéři: Nohel Pavel, Gejdoš 
Bohumil

Vedoucí družstva: Štelcl Mi-
lan, Švestka Marek.

Dalším kladem uplynu-
lé sezóny je vznik hokejové 

přípravky klubu HC Zastáv-
ka, který se etabloval ze školič-
ky bruslení probíhající od  září 
do  března. Naši malí elévové 
sehráli svá první utkání proti 
vrstevníkům z  Náměště a  Vel-
ké Bíteše, a  dokonce už mají 
za  sebou sladké vítězství, kdy 
dokázali vyhrát ve  Velké Bí-
teši. V  následující sezóně jsou 
přihlášeni do  krajské soutěže 
Jihomoravského kraje. Proto 
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na zimním stadionu v Rosicích 
uvidíme kluby brněnské Kome-
ty, Znojma, Břeclavi aj. Nezbý-
vá než popřát, ať se jim pod ve-
dením trenérů Petra Maštalíře 
a Petera Gejdoše daří dál rozví-
jet svůj hokejový um. A hlavně 
ať je hra zvaná hokej baví, o to 
jde především.

Od listopadu bude opět pro-
bíhat škola bruslení, kde se 
pod vedením Jiřího Zvolánka 
a  Adama Šedého budou učit 
další děti našeho regionu.

Závěrem bych chtěl poděko-
vat všem fanouškům a sponzo-
rům za podporu. Zejména obci 
Zastávka, GS  Plus, Thermona, 
Startech Byreti, Autodoprava 
Herzán, Autodoprava Kellner, 
Elektro Nekuža a  dalším, bez 
nichž bychom tak krásnou hru, 
jakou hokej bezesporu je, ne-
mohli provozovat.

Více informací najdete na ad-
rese www.hczastavka.cz.

Lenka Slezáková
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V  neděli 23.  dubna 2017 
proběhla tradiční jarní turis-
tická neděle, tentokráte u pří-
ležitostí 110.  výročí založení 
naší TJ Čechie.

Přestože nám po  většinu 
dubna svatý Petr vůbec ne-
přál, ba i  v  neděli byla zima 

a  dokonce poletoval sníh, se-
šlo se nás u Thermony čtrnáct, 
z toho devět dospělých a jeden 
pes. Nenechali jsme se odra-
dit a  vyrazili jsme po  oblíbe-
né trase. Cestu jsme si zpestřili 
házením šišek na cíl, ne po or-
ganizátorech. Kluci si vylez-
li na posedy, které jsme cestou 

potkali, a  zdraví slezli i  dolů. 
Výlet jsme zakončili opékáním 
špekáčků, odměněním účastní-
ků účastnickým listem a drob-
nou sladkostí.

Vladimír Křivánek, 
oddíl ASPV 

TJ Čechie Zastávka

TURISTICKÁ NEDĚLE
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V  sobotu 20.  května 2017 
jsme se sešli na  letním hřiš-
ti na  „umělce“, abychom lí-
tým zápolením v netradičních 
disciplínách přispěli k  osla-
vám 110.  výročí založení naší 
TJ Čechie.

V přípravách i vlastním zápo-
lení jsme spolupracovali s míst-
ním Klubem seniorů. Příprava 
se, myslím, docela vydařila, pro-
pagaci jsme snad také zvládli, ale 
nějak jsme si nezajistili podporu 
svatého Petra. Den před i  den 

po hýřily sluncem a teplem. So-
bota však byla pošmourná, větr-
ná a studená. Účastníci, sešlo se 
jich 31, se kromě elánu a nadše-
ní museli vybavit i zimními pro-
prietami. Ale dosti nářku!

Rozdělili jsme se na poloviny, 
jež se následně vystřídaly, a vrh-
li jsme se na  petanque a  mölk-
ky. Her se zúčastnily především 
odrostlejší páry, ale i dva vnouč-
ci, kteří zdatně sekundovali ba-
bičkám. Petanque připravila 
a  koučovala Liba Říhová, möl-
kky pak Laďa Křivánek, který si 
přizval na  pomoc propagátora 
této finské hry u nás, pana Petra 
Koláře z  Velatic. Boje proběhly 
v  přátelské atmosféře, nakonec 
byli vyhodnoceni první tři v ka-
ždé disciplíně.Ti pak obdrželi 
diplomy a věcné ceny, totiž ne-
tradičně láhev Rychlých špuntů.

Vzhledem k  ukrutné zimě 
pak nemohlo dojít na zlití vítězů, 
jak vídáme při  mezinárodních 

závodech. Atmosféru klání do-
kreslují přiložené fotografie 
z  dílny Borka Vinohradského 
a  Jirky Švihálka. Pro  úplnost 
uvádím: petanque vyhrála dvo-
jice Blanka Tomanová s vnukem 
Michalem Ptáčkem, mölk ky pak 
Arnošt Dumek. Před pořadateli 
pak stojí imperativ, kdy a proč se 
příště sejdeme, i když nebudeme 
slavit výročí jednoty.

Za oddíl Asociace 
sportu pro všechny 

při TJ Čechie Liba Říhová 
a Vladimír Křivánek

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
PRO VŠECHNY
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Memoriál Leoše 
Roztočila 2017

Ve  středu 22.  března  2017 
se v  malém sále Dělnického 
domu v  Zastávce sešlo tři-
náct vyznavačů bleskové hry, 
aby změřili síly v  jednom 
z  nejstarších turnajů, kte-
rý se v  okolí (ale dost mož-
ná i v rámci Jihomoravského 
kraje) hraje s  takřka želez-
nou pravidelností.

A  s  potěšením lze konsta-
tovat, že se mezi stávajícími 
účastníky najdou i  tací, kte-
ří se účastní tohoto turnaje 
od  jeho prvopočátku (i když 
někdy třeba jen jako diváci).

Letošní 38.  ročník se hrál 
systémem každý s  každým. 
Ve třinácti kolech nechyběly 
(jako vždy při bleskovkách) 
zajímavé situace  – napří-
klad přeskočení pěšce střel-
cem („Toho jsem přehlídl…“), 
přehlížené stání v  šachu 
a podobně.

MLADÍ ŠACHISTÉ 
TJ ČECHIE ZASTÁVKA 
ZAKONČILI SEZÓNU 
2016/17

Poř. Jméno Body PH 1 PH 2 PH 3

1 Sysel Jiří 12 66 55 66,00

2 Dumková Daniela 11 67 55 55,00

3 Šic Miloš 10 68 56 45,00

4 Dumek David 81 691 571 33,50

5 Kubíček Jiří 7 71 59 23,00

6 Pečenka Petr 61 711 591 22,75

7 Macholán Miroslav 6 72 60 19,25

8 Klapal Rudolf 51 721 601 14,75

9 Lacko Dušan 41 731 611 11,50

10 Dumek Aleš 4 74 62 8,25

11 Motl Václav 2 76 64 1,00

12 Motl Ivoš 1 77 65 0,00

13 Motl Arnošt 0 78 66 0,00

Výsledky Memoriálu Leoše Roztočila 2017



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 29

Memoriál Jana Krejčího 
2017

V  sobotu 25.  3.  2017 hostil 
Rajhrad účastníky dalšího tur-
naje započítávaného do  seriá-
lu KP mládeže v  rapid šachu. 
V  turnaji starších žáků jsme 
mezi 71 účastníky měli hned 
čtyři želízka v ohni.

Honza Kupka nasbíral 
2,5  bodu a  obsadil 57.  místo. 
Ondra Kupka uhrál ještě o půl 
bodu víc a skončil na 53. místě. 
Vašek Motl získal 3,5 bodu, což 
stačilo na 38. místo. Nejlépe si 
vedl Petr Pečenka, který se zis-
kem 5  bodů obsadil vynikající 
12. místo.

V turnaji pro dorost a dospě-
lé mezi 40 účastníky zkusil štěs-
tí i autor těchto řádek Aleš Du-
mek. Ke  zisku poloviny bodů 
chybělo trochu toho šachového 
štěstíčka (dvě partie ve  vyhra-
ných pozicích prohrané na  čas 
a  jedna nepovedená věžová 
koncovka), 3  body tak stačily 
na 30. místo.

Podstatně lépe si vedla Dani-
ela Dumková, která turnaj vy-
hrála stylem start–cíl, když zís-
kala 6,5 ze 7 bodů.

Okresní přebor Brno
venkov mládeže 
v rapid šachu 2017

První dubnová sobota zaved-
la letošní účastníky v  OP mlá-
deže v  rapid šachu do  velkého 
sálu Dělnického domu v  Za-
stávce (už třetí rok po  sobě). 
Dalo by se říct, že hosté přijeli 

v  přesile, neboť startovní lis-
tina se skládala z  12  zástupců 
ŠK  Kuřim a  z  11  zástupců do-
mácího oddílu Šachy Zastávka.

Turnaj na  zcela nových sto-
lech probíhal v klidné a přátel-
ské atmosféře a  rozhodčí tak 
řešili prakticky pouze hlášené 
nemožné tahy, kterých nebylo 
víc než obvykle. A třebaže jsme 
zaznamenali pár miniaturek, 
letos jakoby se vytratili blicaři – 
což je pozitivní zpráva.

Mezi 23 startujícími byla 
i  čtyři děvčata. Kategorie  D16 
zůstala neobsazená. Kategorii 
D14 vládla Renata Sasková (4 b, 
10.) z ŠK Kuřim. Kategorii D12 
vyhrála Asja Pluhařová (4  b, 
11.) před svojí oddílovou ko-
legyní Lusine Movsisyan (3,5 b, 
13.) – obě ŠK Kuřim. V katego-
rii D10 byla nejlepší letošní nej-
mladší účastnice – domácí Ma-
gdalena Dumková (1 b, celkově 
23. místo).
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Kategorii H16 tvořili dva zá-
stupci Kuřimi – Vladimír Pav-
lík (6  b), který turnaj vyhrál, 
a Roman Matějů (5 b, 4.). V ka-
tegorii H14 se sešli Tomáš Kříž 
(6  b, 3.) z  ŠK Kuřim a  tři zá-
stupci domácích – Petr Pečenka 
(4 b, 6.), Martin Žaža (4 b, 8.), 
Ondřej Kupka (2,5 b, 18.).

Kategorii H12 hrála tro-
jice Lukáš Petříček (6  b, 2.) 
z ŠK Kuřim, Jan Kupka (3,5 b, 
12.) a  Lukáš Moos (3  b, 15.). 
Nejpočetnější kategorie H10 
byla tvořena desíti hráči. Z nich 
si nejlépe vedl kuřimský Šimon 
Tajovský (4,5 b, 5.). Druhý v ka-
tegorii skončil domácí David 
Žaža (4 b, 7.), třetí – pro změnu 
opět kuřimský  – Václav Šetina 
(4 b, 9.).

Krajský přebor družstev 
mladších žáků 2017

V sobotu 8. 4. 2017 se v Za-
stávce sešlo patnáct šestičlen-
ných družstev mladších žáků 
k  bojům o  titul krajského 
přeborníka.

Asi se všemi domácími 
přihlížejícími se shodneme 
na tom, že naše družstvo – Da-
vid Žaža, Jakub Bernard, Jan 
Kupka, Tomáš Prokop, Ond-
řej Prokop, Magdalena Dum-
ková  – podalo skvělý výkon, 
i  když občas přihlížejícím na-
vozovalo infarktové stavy.

Davidovi se hned v  prv-
ním kole podařil vskutku hu-
sarský kousek, když pora-
zil Rudu Richtera (SK  Baník 

Ratíškovice). Celkově uhraných 
3,5 bodu jej řadilo na 6. místo 
mezi hráči první desky.

Kuba ukázal, že šachy hrát 
umí, 5  bodů ze  7 možných jej 
vyneslo na  čtvrté místo mezi 
hráči druhé desky.

Poř. Družstvo + = – PH 1 PH 2 PH 3

1 ŠK Kuřim „A“ 7 0 0 21 83 37,0

2 ŠK Lokomotiva Brno „A“ 5 1 1 16 85 33,0

3 ŠK Kuřim „B“ 4 2 1 14 88 27,5

4 ŠK Duras BVK Královo Pole 4 1 2 13 90 25,0

5 SK Vyškov „A“ 3 2 2 11 64 24,5

6 Šachy Zastávka 3 2 2 11 64 20,5

7 ŠK KVASACO Vacenovice 3 1 3 10 85 22,5

8 ŠK Hustopeče 3 1 3 10 82 18,0

9 ŠK Kunštát 3 1 3 10 78 20,5

10 ŠK Kuřim „C“ 3 1 3 10 64 21,5

11 ŠK Lokomotiva Brno „B“ 3 0 4 9 60 19,5

12 SK Baník Ratíškovice 3 0 4 9 58 18,5

13 SK Vyškov „B“ 2 1 4 7 64 15,5

14 ŠK Kuřim „D“ 2 1 4 7 51 17,0

15 Šachy Brankovice 1 0 6 3 56 15,5

Výsledky Krajského přeboru družstev mladších žáků 2017
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Honza uhrál 5,5 ze  7 mož-
ných, což znamenalo pomyslné 
3. místo mezi hráči 3. desky.

Tomáš a  Ondra Prokopo-
vi hráli na  svůj první turnaj 
za  družstvo a  ukázali, že se 
za půl roku již stačili něco na-
učit – Tomáš se 4 body dokon-
ce figuroval jako 5. hráč čtvrté 
desky.

Ondra uhrál dvě cenné remí-
zy a poslední partii vyhrál, když 
správně reklamoval tři nemož-
né tahy soupeře.

Magdalenka vydržela hrát 
všech sedm kol, z  posledního 
kola má dokonce první remízu 
a plakala prakticky jen jednou, 
což je také životní výkon.

O velikonočního 
beránka 2017

Tradiční turnaj pořádaný 
v Náměšti nad Oslavou na Ze-
lený čtvrtek patří sice do seriálu 
turnajů Ligy Vysočiny mládeže, 
ale zástupci našeho oddílu se jej 
pravidelně účastní již poměrně 
dlouhou dobu.

Letos se účastnili Tomáš 
a  Ondra Prokopovi, Martin 
a  David Žažovi, Lukáš Moos, 
Petr Pečenka, Honza a  Ond-
ra Kupkovi, Vašek a  Arnošt 
Motlovi. Nejlépe si vedl Mar-
tin Žaža, který vyhrál kategorii 
H14.

Z  telegrafické zprávy, kterou 
poslala jeho maminka: „My-
slím, že se turnaj líbil všem  – 
hlavně kvůli pěkným cenám  – 
i když pečení velikonoční beránci 
se značně zmenšili.“

MČR juniorů 
a dorostenců v rapid 
šachu 2017

Ve  Vyškově se o  velikonoč-
ním víkendu hrálo letošní MČR 
juniorů a  dorostenců. Daniela 
Dumková měla celkem pěkný 
začátek, když se jí první den po-
vedlo uhrát 3,5 bodu ze 6 mož-
ných. Druhý den byl poněkud 
slabší a 0,5 bodu ze 3 možných 
znamenalo celkové 4  body z  9 
možných a  26.  místo v  celko-
vém pořadí.

Pribináček 2017

V  Havlíčkově Brodě se v  so-
botu 22.  4.  2017 hrál tradiční 
turnaj zařazený do série turnajů 
Ligy Vysočiny mládeže (obdoba 
našeho jihomoravského seriálu 
turnajů KP) známý jako Pribiná-
ček. Z našich luhů a hájů vyrazi-
li na návštěvu sousední Vysočiny 
v  rámci rodinných výletů Mot-
lovi a  Pečenkovi. V  devítikolo-
vém turnaji starších žáků si mezi 
79  účastníky vedl z  našich zá-
stupců nejlépe Petr Pečenka, kte-
rý uhrál 6 bodů, obsadil celkové 
10.  místo, v  kategorii do  14  let 
místo 4. Vašek Motl nasbíral 
4  body a  obsadil 45.  místo. Ar-
noštovi se oproti loňsku bodovat 
nepodařilo a obsadil 79. místo.

Znojemská královna 
2017

Letošní Znojemský šachový 
festival se konal v  netradičním 
prostředí (Kongresové centrum), 

v  netradičním termínu (13. 
a 14. 5.) a s netradiční skladbou 
turnajů. Termín se zřejmě po-
depsal na  účasti, která ve  srov-
nání s lety minulými (a zejména 
loňským rokem) byla podstatně 
nižší.

Doplatilo na to zejména MČR 
žen v rapid šachu, kde startovní 
listina čítala pouhých osm účast-
nic. Hrálo se proto systémem ka-
ždá s každou a sedm kol se v po-
hodě stihlo odehrát v  sobotu, 
proto neděle zůstala pro účastni-
ce volným dnem.
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Daniela Dumková (s  FIDE 
ELO 1795 nasazená jako 6.) 
odremizovala všech sedm par-
tií. Celkový zisk 3,5 bodu jí sta-
čil na  krásné 4.  místo. Před ní 
skončily pouze hráčky otitulo-
vané: 1.  WGM Joanna Worek 
2312 (ŠK  JOLY Lysá nad  La-
bem) 6 b, 2. WFM Martina Fol-
ková 2127 (TŽ  Třinec) 5,5  b, 
3. WGM Olga Sikorová 2286 
(TJ Šakal Kozolupy) 5 b.

Daniela si navíc vybojovala 
titul přebornice JmŠS, byla také 
nejlepší hráčkou do 20  let a na-
víc byla dekorována šerpou Miss 
turnaje.

Ratíškovické šachy 
2017

Na  poslední rapidový tur-
naj sezony vyrazili ze Zastávky 
pouze Pečenkovi, kteří mohli 

na vlastní kůži vyzkoušet nové 
prostory (pořadatelé přesu-
nuli turnaj ze školní tělocvič-
ny do  sálu Spolkového domu). 
Všech 84  dětí hrálo společ-
ný turnaj. Petr Pečenka uhrál 
čtyři ze  sedmi bodů a  obsadil 
31. místo.

Aleš Dumek
(převzato z webu 

sachy.zastavka.cz a upraveno)

Poř. Příjmení a jméno Oddíl

1 Barák David ŠK Duras BVK Brno

2 Tajovský Matěj ŠK Duras BVK Brno

3 Volák Šimon ŠK Rozrazil Brno

...

9 Pečenka Petr Šachy Zastávka

15 Žaža Martin Šachy Zastávka

24 Kupka Ondřej Šachy Zastávka

42 Motl Václav Šachy Zastávka

Poř. Příjmení a jméno Oddíl

1 Faja Vilém ŠK Lokomotiva Brno

2 Petříček Lukáš ŠK Kuřim

3 Vaněk Robin Sokol Kyjov

...

7 Richter Rudolf Baník Ratíškovice

...

16 Kupka Jan Šachy Zastávka

33 Moos Lukáš Šachy Zastávka

Poř. Příjmení a jméno Oddíl

1 L. Michal Karol Kvasaco Vacenovice

2 Boček Adam ŠK Kuřim

3 Šetina Václav ŠK Kuřim

...

7 Žaža David Šachy Zastávka

Poř. Příjmení a jméno Oddíl

1 Dvořáková Olga Spartak Adamov

2 Vavřínková Anna ŠK Lokomotiva Brno

3 Tutková Ludmila ŠK Veselí nad Mor.

...

6 Richterová Julie Baník Ratíškovice

Celkové pořadí KP po 6 turnajích (H14): Celkové pořadí KP po 6 turnajích (H12):

Celkové pořadí KP po 6 turnajích (H10): Celkové pořadí KP po 6 turnajích (D14):

Šachisté přejí všem krásné léto!
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Pozvali jsme děti ze školek 
z  Babic, Lukovan, Zakřan, Zbý-
šova a  Zastávky k  nám na  sta-
dion TJ Čechie a uspořádali pro 
ně zábavné dopoledne s  fotba-
lovými soutěžemi. Vzhledem 
k tomu, že se akce zúčastnilo vět-
ší množství školek, jsme rozdělili 
akci do dvou dnů. V pátek 12. 5. 
2017 jsme přivítali skoro 70 dětí 
ze Zbýšova a  Zastávky. Ve  čtvr-
tek 25. 5. přijelo dokonce 80 dětí 
z Lukovan, Zakřan a Babic.

Oba dva dny vládla krás-
ná pohodová atmosféra, děti se 
podporovaly a  snažily se uspět 

v  každé soutěži. Jen namátkou: 
děti soutěžily v  běhu, v  běhu 
s  míčem, ve  střelbě na  bránu, 
v  házení míčem do  dálky a  ji-
ných sportovních dovednos-
tech. Odměnou jim bylo i  vzá-
jemné utkání ve  fotbale ať už 
mezi sebou, nebo proti dětem 
z jiné školky. Závěrem akce jsme 
všechny děti odměnili náram-
kem a sladkou odměnou.

Věřím, že se někteří z nich při-
dají k nám a budou se s námi učit 

hrát fotbal a zažívat první úspě-
chy i neúspěchy ve sportu. Zaži-
jí si svůj první mistrovský zápas, 
vstřelí svou první branku, vyhra-
jí svoje první utkání… a  určitě 
mezi námi najdou nové kama-
rády a  možná si fotbal zamilují 
na celý svůj život.

Více informací o  našem 
klubu najdete na  stránkách 
www.fkmkahan.cz.

Michal Kříž, FKM Kahan

KVĚTEN: MĚSÍC FOTBALOVÝCH 
NÁBORŮ
Fotbalová asociace České 
republiky vyhlásila květen 
měsícem náborů mladých 
fotbalistů. My samozřejmě 
přijímáme nové členy 
celoročně a rádi přivítáme 
i vaše dítě mezi námi. I tak se 
náš klub FKM Kahan velmi rád 
k akci připojil. Rozhodli jsme 
se oslovit děti z mateřských 
školek v okolí Zastávky.
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Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vás struč-

ně seznámil s činností fotbalo-
vého klubu mládeže některých 
obcí mikroregionu Kahan, kte-
rý nese název FKM Kahan. Již 
od  roku 2013, kdy tento nový 
subjekt vznikl, se zabývá vý-
chovou fotbalové mládeže ze 
Zastávky, Zbýšova a z řady dal-
ších obcí našeho okolí. U vzni-
ku FKM Kahan stála přede-
vším Čechie Zastávka a  Baník 
Zbýšov, nicméně v  současné 
době se na hřištích při zápasech 
i  trénincích můžeme potkat 
i s chlapci a dívkami z Příbrami, 
Zakřan, Lukovan, Kratochvilky, 
Neslovic a dalších obcí.

Naše práce by se dala rozdě-
lit do dvou základních oblastí:

1) Základem je pochopitelně 
zajištění soutěžní sezóny mlá-
dežnických družstev v  kopané 
(předpřípravka, mladší a  starší 
přípravka, mladší a  starší žáci, 
dorost). Tato oblast v  sobě za-
hrnuje zejména zajištění trené-
rů, adekvátního počtu dalších 
dospělých a  především rodi-
čů. Dále samozřejmě za-
jištění dopravy, tréninků 
a  tréninkových pomů-
cek. Nezbytné je rov-
něž zajištění vhodných 
ploch, neboť naše muž-
stva hrají v podstatě ce-
loročně. Do  této oblasti 

patří i podpora vzdělávání tre-
nérů školeními, ale například 
i pomocí ukázkových tréninků 
a mnoho dalších aktivit.

2) Protože pracujeme s  dět-
mi, je nutné i  zajištění dopro-
vodných sportovních aktivit 
pro naše týmy. Sem patří za-
jištění turnajů mládežnických 
družstev, zimní ligy přípra-
vek, ale i soustředění, či výletů 
a  dalších aktivit, neboť si uvě-
domujeme, že není možné děti 
zatěžovat jednostranně. Celou 
řadu akcí pořádáme rovněž pro 
děti a jejich rodiče.

Jsme velice rádi, že se nám 
daří zajišťovat dostatečné fi-
nancování tohoto klubu ne-
jen prostřednictvím členských 
příspěvků, které se daří držet 
na  úrovni, díky které je fotbal 
stále nejlevnějším sportem pro 
děti, ale zejména prostřednic-
tvím příspěvků od města Zbý-
šova, obce Zastávka a  rovněž 

díky dotacím z  Jihomoravské-
ho kraje.

K  tréninkům a  soutěžním 
utkáním využíváme travnatá 
hřiště v  areálu Čechie Zastáv-
ka a Baníku Zbýšov. Nutné jsou 
i víceúčelové plochy v Zastávce 
a  ve  Zbýšově, stejně jako tělo-
cvičny základních škol v  Za-
stávce a ve Zbýšově. Vynikající 
zázemí nám poskytuje rovněž 
sportovní hala gymnázia, kde 
pořádáme kromě tréninků i ce-
lou řadu turnajů. S  výjimkou 
sportovní haly gymnázia jsou 
nám všechny ostatní plochy 
poskytovány zdarma, za  což 
velice děkujeme.

FKM Kahan zajištuje činnost 
deseti týmů v šesti kategoriích. 
V  řeči čísel má naše organiza-
ce 117 členů, z nichž je 102 dětí 
a  mládeže a  15  dospělých Po-
díl mládeže v  naší organizaci 
tak činí takřka neuvěřitelných 
87,2 %.

Předpřípravku v  Zastávce 
trénuje Petr Pospíšil a ve Zbý-
šově pan Ivan Řezáč. Jsme rádi, 
že se do tréninků stále aktivně-

ji zapojují tatínci, zejména 
pan Radek Prokeš a Radek 

Všianski. Ačkoliv v  této 
kategorii raději hraje-
me „chodí pešek oko-
lo“, tak i  na  přátelská 
fotbalová utkání občas 
dojde. Hlavním úko-

lem této kategorie je, aby 

VÝCHOVA FOTBALOVÉ MLÁDEŽE 
V ROCE 2016
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děti získaly ke sportu a zejména 
k fotbalu vztah. Protože většina 
dětí pokračuje v další kategorii, 
myslím si, že se nám tento úkol 
daří.

Mladší přípravka našeho 
klubu již hraje soutěžní utká-
ní, do nichž nastupují ve třech 
okresních soutěžích tři týmy. 
Na  vedení těchto týmů se po-
dílí zejména pan Lukáš Sedlák, 
pan Lukáš Horký a pan Michal 
Kříž. I zde však stojí za to při-
pomenout pomoc rodičů, bez 
nichž by takový objem zápa-
sů a  tréninků nebylo možné 
zvládnout. V  roce 2016 ode-
hrály mladší přípravky 83  mi-
strovských utkání a  více než 
50 utkání přátelských či turna-
jových. Bylo zajištěno rovněž 
více než 70 tréninků. V této ka-
tegorii si dovoluji připomenout 
i aktuální výrazný úspěch, kte-
rým je vítězství v  halové lize, 
kterou pořádal oddíl Loko-
motiva Brno pro dvacet týmů. 
Tento turnaj FKM  Kahan vy-
hrál, přičemž jsme kromě ví-
tězství a  putovního poháru 
získali i  individuální oceně-
ní, protože nejlepším hráčem 
celého turnaje byl vyhlášen 
Alexandr Horký.

Starší přípravka FKM Kahan 
má dva týmy, které hrají svá 
utkání ve dvou okresních kate-
goriích. Na vedení těchto týmů 
se podílí zejména pan Mar-
tin Musil, pan Jaroslav Kotač-
ka a pan David Hampl. I zde je 
však nutná, a proto i námi oce-
ňovaná pomoc rodičů. V  roce 
2016 starší přípravky odehrály 

60 mistrovských utkání, takřka 
stejný počet utkání přátelských 
a turnajových a bylo uspořádá-
no více jak 60 tréninků.

Mladší žáky FKM Kahan, 
kteří hrají okresní přebor, ve-
dou pan Libor Moos a  pan 
Marek Schmid. V  roce 2016 
odehrál tým mladších žáků 
18  soutěžních utkání a  pro 
mladší žáky bylo uspořádáno 
takřka 40 tréninků.

Starší žáky FKM Kahan, kte-
ří hrají rovněž okresní přebor, 
vedou pan Zdeněk Baštař a pan 
Hynek Minář. V roce 2016 ode-
hrálo mužstvo starších žáků 
18  soutěžních utkání a  na  svá 
utkání se připravovali v  tak-
řka 40  trénincích. Naší ambicí 
pro rok 2017 je snaha postoupit 
s mladšími a staršími žáky zpět 
do  krajské soutěže, kde naše 
mládežnické týmy dlouhodobě 
hrály.

Družstvo dorostu vedou pan 
Zdeněk Strnad a pan Jan Pospí-
šil. Tento tým hraje dlouhodobě 
krajskou soutěž a  je zřejmé, že 
příslušnost do krajských soutěží 
zůstane zachována i pro soutěž-
ní ročník 2017/2018. Dorosten-
ci nastupují již v  rámci sdru-
ženého klubu Čechie Zastávka 
a Baníku Zbýšov, neboť mnoho 
z nich díky tomu může pomáhat 
i  týmům mužů. Jsem přesvěd-
čen, že je nutné učinit i  krát-
kou zmínku o tom, že i fotbal je 
pod ohromným administrativ-
ním tlakem. K  tomu, abychom 
se mohli věnovat výchově dětí, 
jsme kupříkladu v  roce 2016 
museli učinit následující kroky:

• vypracovat, schválit a  za-
registrovat nové stanovy 
na  krajském rejstříkovém 
soudu

• přihlásit do  osmi různých 
soutěží osm týmů

• postupně zaregistrovat 
do  elektronického systému 
fotbalové asociace České re-
publiky desítky nových hráčů

• zajistit nahlášení soutěžních 
utkání pro konání 201  mis-
trovských utkání

• koordinovat časy, termí-
ny, další náležitosti tak, aby 
se všech 201  mistrovských 
utkání mohlo odehrát.

Myslím, že stojí za  to podě-
kovat administrátorovi klubu 
Janu Pospíšilovi, že za  většinu 
z nás tyto administrativní kro-
ky učinil, protože bohužel bez 
nich už nyní fotbal takřka ne-
jde hrát.

Vážení přátelé,
jsem přesvědčen o  tom, že 

se smysl vzniku klubu, který se 
zabývá výchovou mládežnic-
kých fotbalistů v  obcích naše-
ho regionu, prokázal. Myslím, 
že i z  této velice stručné infor-
mace je zřejmé, že FKM Kahan 
dosahuje nejen velice dobrých 
výsledků, ale že se skutečně 
ve značné šíři stará o naši mlá-
dež. Za to bych chtěl velice po-
děkovat všem trenérů, rodičům 
a ostatním, kteří nám v naší ná-
ročné práci pomáhají.

Petr Pospíšil, 
předseda FKM Kahan
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V  roce 2017 došlo právě 
v dětské kategorii k velké změ-
ně. Poprvé v  historii našeho 
hasičského sboru se nám po-
dařilo sestavit družstvo těch 
nejmenších, dětí ve věku od 4 
do 6  let. Je to takzvaná hasič-
ská přípravka. Je také nutné 
zmínit, že tahle kategorie je 
doopravdy výjimečnou záleži-
tostí a ne v každé obci se ji po-
daří sestavit.

Momentálně na  Rosicku 
existují pouze tři přípravky: 
u  nás, v  Příbrami na  Mora-
vě a ve Veverských Knínicích. 
Pro všechny jmenované je 
však tato skutečnost i příjem-
ná, jelikož si z  každé soutěže 
tito prcci odváží vždy pohár 
za umístění a v mnoha přípa-
dech i  medaile. Je něco úžas-
ného vidět, jak takový malí 
špunti zvládnou přeběhnout 
kladinu, překonat bariéru, po-
ponést hasicí přístroj, který je 
skoro tak velký jako oni a ještě 
k tomu všemu pak pospojovat 
hadice a  sestříknout terč, tak 
jak to dělají všichni ti větší ha-
siči. A když jsou pak za to i ty 
medaile, o to více je to všech-
ny baví!

Nesmíme však zapomínat 
ani na  ty ostatní, ty větší ha-
siče, kteří se nebojí postavit 
na startovní čáru. Všichni naši 
hasiči zahájili letošní sportov-
ní sezónu obvodním kolem 
v Újezde u Rosic. V sobotu se 
na  start postavila přípravka, 
mladší žáci a starší žáci. V ne-
děli to pak byla dvě družstva 
mužů a  jedno družstvo žen. 
Přípravka si z této soutěže do-
vezla pohár za  první místo, 
kdy porazila tři konkurenční 
týmy.

Mladší žáci a  i  starší žáci si 
vybojovali poháry za třetí mís-
to, kdy byla konkurence již da-
leko větší a okolo deseti druž-
stev v  každé kategorii. Muži 
se umístili na  5. a  11.  místě 
a ženy si odvezly pohár za dru-
hé místo. Všechna družstva si 
ale zároveň vybojovala postup 
na  okresní kolo v  požárním 
sportu, které se konalo v Bře-
zině u Tišnova. I na této soutě-
ži se nám vcelku dařilo.

Přípravka opět získa-
la pohár za  první místo. 
Mladším žákům se bohužel 
nedařilo a  14.  místo jim za-
bránilo v  postupu do  vyššího 

kola soutěže. Starší žáci si však 
postup uhájili a z 5. místa po-
stoupili na  Přebor Moravské 
hasičské jednoty. Na  Přebor 
Moravské hasičské jednoty 
postoupila i  družstva mužů 
a  družstvo žen. Muži postou-
pili z 3. a 6. místa a  ženy pak 
z 1. místa.

Přebory Moravské hasičské 
jednoty se konaly pro mlá-
dež v sobotu 10. 6. 2017 a pro 
dospělé v  neděli 11.  6.  2017 
na  sportovním stadionu Vy-
sokého učení technického 
Pod Palackého vrchem v Brně. 
Na  této prestižní soutěži si 
opět přípravka vybojovala zla-
té medaile a pohár za 1. místo 
a  starší žáci se ve  velké kon-
kurenci umístili na  pěkném 
7. místě. V rámci postupových 
soutěží je to pro naše mladé 
hasiče vlastně závěr soutěžní 
sezóny a  je vhodné připome-
nout, že se jim všem dařilo. 
Z řady těchto soutěží si dovezli 
poháry za přední místa a spo-
lečně všem ukázali, že v požár-
ním sportu se s nimi musí po-
čítat! V kategorii dospělých se 
družstva mužů umístila na  7. 
a  8.  místě a  družstvo žen se 

SOUTĚŽNÍ SEZÓNA HASIČŮ
Zastávečtí hasiči se každoročně účastní soutěží v požárním 
sportu, který patří k odborné přípravě především pro zasahující 
hasiče. Nicméně naši hasiči mají na poli požárního sportu 
zastoupení také v mládežnických kategoriích.
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umístilo na  pěkném 5.  mís-
tě, čímž si zajistilo postup 
na  společné mistrovství Mo-
ravské a České hasičské jedno-
ty, které se bude konat v  září 
v Pardubicích.

Je potřeba říci, že je vidět, že 
se naši hasiči a hasičky nebojí 
sportovat a bez jakéhokoliv za-
váhání se postaví na  soutěžní 
dráhu, aby ukázali, že ví, o čem 
požární sport je. A já bych jim 
všem chtěl za  to poděkovat. 
Poděkovaní patří nejen všem, 
kteří nás po celou soutěžní se-
zónu reprezentovali, ale také 
všem ostatním, kteří tvořili re-
alizační tým. Tým, který pra-
videlně kaž dý pátek zajišťoval 

tréninky pro děti a  dospělé, 
pomáhal téměř každý víkend 
s  dopravou na  soutěže, podí-
lel se na nich ve funkcích tech-
nické čety nebo rozhodčích 
a odvedl mnoho další potřeb-
né práce pro to, aby všechny 
soutěže proběhly bez kompli-
kací a bylo vždy o naše závod-
níky postaráno. Kdybych je 
měl vyjmenovat, bylo by jich 
opravdu hodně. Nicméně pře-
ce jen některá jména zmíním.

Chtěl bych totiž především 
poděkovat Natálii Milanové, 
Aleně Loučkové, Matěji Šerá-
kovi, Karolíně Vrbové, Mar-
cele Karáskové a  Drahoslavě 
Šmídové za to, jak se perfektně 

v  letošní soutěžní sezóně sta-
rali o naši přípravku, věnovali 
jí neskutečně mnoho času a tr-
pělivosti pro to, aby jim předa-
li všechen um a  znalosti, kte-
ré u nás získali oni, když coby 
děti začínali s požárním spor-
tem. Pevně věřím, že jim toto 
úsilí vydrží i v nadcházejících 
letech a společně se jim podaří 
vychovat ještě mnoho genera-
cí, které budou nejen Zastávku 
reprezentovat na soutěžích, ale 
stanou se z  nich ti, kteří jsou 
kdykoliv připraveni pomáhat 
našim spoluobčanům v  jaké-
koliv době a situaci.

Zdeněk Milan, 
starosta hasičského sboru
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Zahrádkáři Zastávka se dne 
23.  4. 2017 setkali na  výroční 
členské schůzi, kde bilancovali, 
co všechno se ve spolku za uply-
nulé období uskutečnilo.

Členové hlasovali pro nový 
výbor, který má už jen devět 
členů. Z  funkce předsedy orga-
nizace odstoupil p. Jaroslav Klí-
ma. Výbor tedy zvolil nového 
předsedu p.  Jiřího Kliku, který 
se současně stal podle stanov 

i  statutárním orgánem. Člen-
ská schůze volbu p.  Jiřího Kli-
ky do  funkce potvrdila všemi 
hlasy. Panu Jaroslavu Klímovi 
a bývalým členům výboru patří 
poděkování za  jejich dosavadní 
činnost a  novému předsedovi 
přejeme mnoho elánu do  další 
práce.

Výroční schůzi navštívili i slo-
venští přátelé z  organizace za-
hrádkářů ze Slovenského Gro-
bu, jejichž předseda p.  Eduard 

Jajcay pronesl zdravici. Vzpo-
menul a  poděkoval za  společ-
nou návštěvu Lednice a zábavné 
posezení v  Zastávce, které pro-
běhlo v  loňském roce. Obě or-
ganizace si už plánují nové akce, 
které by chtěli zahrádkáři usku-
tečnit letos.

Všichni už se těší, že vyrazí 
do zahrádek, ale také se rádi po-
baví při společných setkáních.

Hana Palánová, ZZ

ZAHRÁDKÁŘI ZASTÁVKA

V  březnu se v  Klubu seni-
orů Zastávka oslavoval Me-
zinárodní den žen. Při osla-
vě ve  velkém sále Dělnického 
domu, které se zúčastnil i pan 
starosta Petr Pospíšil, se před-
vedly malé mažoretky ze Za-
stávky. Paní Alena Smutná 
nám přiblížila historii oslav 
Mezinárodního dne žen. Jinak 
členové spolku popřáli všem 
oslavencům, kteří se v  tomto 
měsíci narodili a  následně se 
všichni dobře pobavili.

V  březnu se uskutečnily tři 
vycházky: 14.  března kolem 
příbramské hájenky do  Mari-
ánského údolí a  do  Zbraslavi, 
21. března do Obory a po na-
učné stezce směr Babice a pak 

INFORMACE Z KLUBU SENIORŮ 
ZASTÁVKA

Velehrad, bazilika, foto B. Klíma
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do Rosic a následně do Zastáv-
ky. Konečně 28. března se jelo 
vlakem do  Tetčic, na  Kývalku 
a pak kolem bývalé rosické vo-
dárny do Ostrovačic a vycház-
ka končila obědem v restauraci 
Rozsocháč.

Při dubnové schůzi spolku 
seniorů promítl pan Sázavský 
fotografie z  činnosti spol-
ku za  uplynulé období. Dne 
20.  dubna se také konal prv-
ní letošní zájezd. Jelo se nej-
dříve na hrad Buchlov, potom 
na opravený a zvelebený Vele-
hrad a po obědě jsme navštívi-
li archeoskanzen Modrá, kde 
jsme mohli vidět, jak žili naši 
předkové na  Velké Moravě. 
V  Modré jsme také navštívili 
Živou vodu, což je tunel pod 
jezírkem, kde je možné vidět, 

co se ve  vodě děje. V  dubnu 
jsme absolvovali tři vycház-
ky. Při první 11.  dubna se 
jelo vlakem do  Brna, násled-
ně tramvají č.  9 na  Lesnou 

a  odsud busem č.  57 do  Útě-
chova. Pěšky pak údolím Ra-
koveckého potoka do  Soběšic, 
po  obědě do  Obřan a  odtud 
tramvají a poté vlakem domů. 

Skanzen Modrá u Velehradu, foto B. Klíma

Hardeggská vyhlídka nad Dyjí, foto B. Vinohradský
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Dne  18.  dubna jeli účastníci 
vycházky vlakem do Brna, od-
tud busem do  Znojma a  pak 
pěšky do  Čížova, na  Harde-
ggskou vyhlídku, do  Vranova 
a  do  Znojma. Odtud jsme se 
přes Brno vrátili do  Zastávky. 
Třetí dubnová vycházka ved-
la také přes Brno do  Níhova. 
Z Níhova se šlo pěšky do Velké 
Bíteše a  odsud následně auto-
busem do Zastávky.

Květnová schůze se nesla 
ve  znamení Dne matek. Paní 
Alena Smutná nás opět velmi 
zajímavým způsobem poin-
formovala o  vývoji oslav Dne 
matek, popřáli jsme všem, kte-
ří se v květnu narodili, občers-
tvili se, a pak už jen oslavova-
li. Květnové vycházky byly dvě: 
16.  května a  23.  května. Při 
první se  jelo vlakem do  Brna, 
následně tramvají na  Lesnou 
a  odtud autobusem do  Útě-
chova. Z Útěchova se šlo pěšky 
do Bílovic, po obědě do Obřan 
a  odtud tramvají a  poté vla-
kem do  Zastávky. Při druhé 
se jelo autobusem do  Mohel-
na a  pěšky se šlo na  Hadcovu 
step, k  hradu Rabštejn a  na-
konec do  Dukovan. Z  Duko-
van se jelo autobusem domů. 
A  i  v  květnu se konal zájezd 
klubu seniorů, do  Českého 
ráje. Při tomto zájezdu jsme 
navštívili Prachovské skály, 
město Jičín, hrad Trosky a  lo-
vecký zámeček Humprecht 
v Sobotce.

Zora Stejskalová, 
Klub seniorů Zastávka

Čížov – Vranov n. Dyjí, foto B. Vinohradský

Rozhledna Ostrá horka u Soběšic (405 m n. m.), foto L. Říhová

Prachovské skály, foto B. Klíma
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Máte-li zájem, aby se váš 
potomek naučil hrát na  něja-
ký hudební nástroj, naučil se 
tančit či rozvíjel svou tvořivost 
ve výtvarném oboru, zúčastně-
te se, prosím, přijímacího ří-
zení. K  přijímacímu řízení je 
třeba přijít s  dítětem osobně. 
Bližší informace vám rádi po-
skytneme na  telefonním čísle 
724 561 996.

Než v  naší škole přivítáme 
všechny stávající i  nové žáky, 
budou si děti moci užít volných 
dní letních prázdnin. A  věřte, 

že to bude odpočinek zaslou-
žený. Vždyť v  uplynulých mě-
sících se svými vyučujícími při-
pravili řadu kulturních akcí. Jen 
v květnu a první polovině červ-
na jich bylo šest.

Jednou z posledních akcí byla 
již zmíněná ZUŠ Open konaná 
za  podpory nadace Magdale-
ny Kožené, při níž se ve  stejný 
den prezentovaly veřejnosti zá-
kladní umělecké školy v  mno-
ha místech naší republiky. Naše 
škola připravila bohatý pro-
gram na zámku v Rosicích, kde 

proběhly workshopy taneční-
ho a  výtvarného oboru a  celá 
akce vyvrcholila koncertem 
na  druhém zámeckém nádvo-
ří, na  kterém se představil de-
chový soubor, pěvecký sbor, vo-
kálně-instrumentální soubor, 
kytarový soubor, žáci taneční-
ho oddělení a  další komorní 
soubory.

Připomeňme si všechny 
akce tohoto školního roku 
ve stručném přehledu:

„OTEVŘENÁ“ ZUŠ
ZUŠ Open je celostátní akce, která se uskutečnila v závěru května, 
nabídla široké veřejnosti možnost seznámit se blíže s výukou 
v základních uměleckých školách. V názvu tohoto příspěvku 
jsem použil český ekvivalent, abych vyjádřil, že škola je skutečně 
„otevřená“ a připravená přijmout nové žáky a otevřít jim cestu 
k uměleckému rozvoji.

13. říjen 2016 Žákovský koncert ZUŠ Zastávka
10. listopad 2016 Žákovský koncert ZUŠ Zastávka
13. prosinec 2016 Vystoupení pro seniory Dům pro seniory Zastávka
15. prosinec 2016 Vánoční žákovský koncert Dělnický dům Zastávka

23. ledna 2017 Klavírní večírek ZUŠ Zastávka
9. únor 2017 Žákovský koncert ZUŠ Zastávka

9. březen 2017 Žákovský koncert ZUŠ Zastávka
30. březen 2017 Učitelský koncert Dělnický dům Zastávka

5. duben 2017 Žákovský koncert ZUŠ Zastávka
5. květen 2017 1. absolventský koncert ZKC Rosice

9.–12. květen 2017 Výstava prací výtvarného oboru ZKC Rosice
12. květen 2017 2. absolventský koncert ZKC Rosice
30. květen 2017 ZUŠ Open 2017 – Slavnostní koncert II. nádvoří zámku Rosice

1. červen 2017 Závěrečný žákovský koncert Dělnický dům Zastávka
5. červen 2017 Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ ZUŠ Zastávka
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Naši žáci se také opět zapoji-
li do mnoha celostátních a do-
konce i jedné mezinárodní sou-
těže. Rád bych zde zmínil jejich 
úspěchy:

Okresní kolo soutěže žáků 
ZUŠ, vyhlášené MŠMT ČR 
ve hře na klavír

• Veronika Baštařová se umís-
tila na 3. místě

Soutěžní přehlídka 
výtvarného oboru vyhlášená 
MŠMT ČR – Krajské kolo 
soutěže žáků ZUŠ

• V  kategorii jednotlivé práce 
získala Veronika Svobodová 
cenu – Stříbrné pásmo s po-
stupem do  celostátního kola 
za  autorskou knihu „Rudá 
Karkulka“.

• V kategorii jednotlivé plošné 
práce získali cenu – Bronzo-
vé pásmo tito žáci:

• Marie Matějková za prá-
ci s  názvem „Svět 
ve slovech“

• Magdaléna Kalovská 
za  práci s  názvem 
„Rozpolcenost“

• Petr Ondroušek za  práci 
s názvem „Jazyk Evropy“

• kolektiv žáků za  práci 
s názvem „Kdo se skrývá 
v přírodě“

• V  kategorii jednotlivé pro-
storové práce získal kolektiv 
žáků cenu  – Bronzové pás-
mo za práci s názvem „Kos-
tely a  kaple“  – soubor šesti 
kostelů

• V  kategorii výtvarný pro-
jekt získaly cenu – Bronzové 

pásmo dva kolektivy žáků, 
a to za práce „Odkrývání své-
ho já“ a „Blízko nás“

Celostátní taneční soutěž Let‘s 
dance Letovice
• 6. místo v  kategorii junioři, 

parketové taneční kompo-
zice získali za  choreografii 
Fire: Jan Hájek, Zuzana Ben-
dová, Laura Jelínková, Zoe 
Kratochvílová, Klára Sla-
ná, Eliška Šmídková, Lucie 
Ambrožová

• 7. místo v  kategorii junioři, 
parketové taneční kompo-
zice získaly za  choreografii 
Umbrella: Klára Slaná, Zoe 
Kratochvílová, Kateřina Lo-
paurová, Šárka Ševčíková, 
Adéla Poláková, Lucie Šmíd-
ková, Alžběta Hájková

Mezinárodní taneční soutěž 
Summer dance cup Boskovice
• 3. místo v  kategorii mini 

děti, hobby, parketové taneč-
ní kompozice získali za cho-
reografii Život motýla: Klára 
Jelínková, Dan Fiala, Magda-
lena Dumková, Jolana Ben-
dová, Emily Dvořáková, 
Klaudie Winterová, Gabriela 
Jochová

• 4. místo v kategorii děti, pro-
fi, parketové taneční kompo-
zice získaly za  choreografii 
Rainbow: Markéta Raisiglo-
vá, Klára Jelínková, Domi-
nika Macháčková, Veronika 
Sojaková, Monika Kružíko-
vá, Anika Pitrušková, Vero-
nika Lopaurová

• 6. místo v  kategorii junio-
ři, hobby, plesové předtan-
čení získali za  choreografii 
Tajemný valčík: Jan Hájek, 
Zuzana Bendová, Laura Je-
línková, Zoe Kratochvílová, 
Klára Slaná, Eliška Šmídko-
vá, Lucie Ambrožová, Bára 
Šmídková

• 5. místo v  kategorii junioři, 
hobby, plesové předtančení 
získaly za  choreografii Um-
brella: Šárka Ševčíková, Adé-
la Poláková, Lucie Šmídko-
vá, Alžběta Hájková, Valerie 
Pinkavová

• 4. místo v  kategorii junio-
ři, hobby, parketové taneční 
kompozice získali za choreo-
grafii Fire: Jan Hájek, Zuza-
na Bendová, Laura Jelínko-
vá, Zoe Kratochvílová, Klára 
Slaná, Eliška Šmídková, Lu-
cie Ambrožová

• 4. místo v  kategorii junio-
ři, hobby, parketové taneční 
kompozice získaly za choreo-
grafii I miss you: Šárka Ševčí-
ková, Adéla Poláková, Lucie 
Šmídková, Alžběta Hájková, 
Valerie Pinkavová

Sami vidíte, že výčet jmen 
je obsáhlý. V  některých pří-
padech navíc soutěže začínaly 
školním kolem, celkový počet 
zapojených žáků je tedy ještě 
vyšší. Všem bych chtěl poděko-
vat za jejich úsilí a těm, kteří se 
umístili, k jejich výsledkům sr-
dečně blahopřeji.

Letošní školní rok se výraz-
ně neliší od  jiných. Každý rok 
však existuje skupina žáků, pro 



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 43

něž je daný školní rok milní-
kem. Jsou to absolventi. Tedy 
žáci, kteří ukončí ucelený cyk-
lus vzdělání v ZUŠ. V letošním 
roce máme v  Zastávce těchto 
devět absolventů v  hudebním 
oboru:
• Terezie Matulová – housle
• Tomáš Čermák – trubka
• Petr Pečenka – zpěv
• Michal Nováček – kytara
• Ladislav Mohelský – kytara
• Adam Mynář – kytara
• Šárka Svobodová – klavír
• Beata Anastázie 

Žáková – klavír
• Šárka Poláková – 

elektronické klávesy

V  předchozích odstavcích 
jsem uvedl nemálo akcí, kte-
rých se naši žáci zúčastnili. 
Tak trošku v  jejich stínu sto-
jí naši učitelé, kteří všechny 
akce spoluorganizují a  připra-
vují s  žáky jejich vystoupení. 

Ano, je to přece jejich práce. 
Pravdou ovšem je, že příprava 
a  účast na  zmíněných akcích 
vyžaduje aktivitu nad rámec je-
jich povinností a často zasahuje 
do  volného času včetně víken-
dů. Všem učitelům za  jejich 
práci děkuji a pro vaši informa-
ci uvádím přehled všech peda-
gogů, kteří na naší škole v sou-
časné době působí.

Hudební obor:
• Roman Andrle – kytara
• Alena Kučerová – 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, elektronické 
klávesy, hudební nauka

Výtvarný obor:
• Jana Kolegarová

Taneční obor:
• Lenka Chalabalová

Rozloučím se tentokrát ci-
tátem naší přední operní pěv-
kyně Magdaleny Kožené, pod 
jejíž záštitou se uskutečnil le-
tošní první ročník celostátního 
happeningu základních umě-
leckých škol ve  veřejném pro-
storu ZUŠ  Open: „Základní 
umělecké školy tvoří kořeny naší 
kulturnosti, naší lásky k umění. 
Ve  světovém měřítku jsou zcela 
unikátním vzdělávacím systé-
mem, který je třeba hýčkat, roz-
víjet a podporovat.“

Jiří Skřípek, 
ředitel ZUŠ Rosice

Fotogalerie na následujících stránkách ZZ 
představuje úspěšné projekty a kulturní 

akce žáků a učitelů ZUŠ…
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Mezinárodní taneční 
soutěž Summer dance cup 

Boskovice – choreografie 
Fire (4. místo v kategorii 
junioři, hobby, parketové 

taneční kompozice)

Mezinárodní taneční soutěž 
Summer dance cup Boskovice – 

choreografie Tajemný valčík 
(6. místo v kategorii junioři, 
hobby, plesové předtančení)

Mezinárodní taneční soutěž 
Summer dance cup Boskovice – 
choreografie Rainbow (4. místo 
v kategorii děti, profi, parketové 
taneční kompozice)
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Výstava prací výtvarného oboru v ZKC Rosice 9.–12. května 2017

Výstava prací výtvarného oboru v ZKC Rosice 9.–12. května 2017
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Výstava prací výtvarného oboru v ZKC Rosice 9.–12. května 2017

Žákovský koncert v sále ZUŠ 13. října 2016
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Žákovský koncert v sále ZUŠ 13. října 2016

Žákovský koncert v sále ZUŠ 10. listopadu 2016
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Žákovský koncert v sále ZUŠ 10. listopadu 2016
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Třetí březnový týden pat-
řil příměstskému táboru Jar-
ní prázdniny. Celý týden byl 
ve  znamení pěkného počasí 
a  spousty výletů. Děti vyrobi-
ly a zapálily moranu a díky spl-
nění všech úkolů mohly ode-
mknout na  konci týdne jarní 
bránu a přivítat tak opravdové 
jaro.

Poslední březnovou sobo-
tu proběhl sportovci očeká-
vaný turnaj ve  stolním tenisu 
O pohár starosty obce Zastáv-
ka. Účastníci turnaje bojovali 
o každý míček a nakonec i přes 
velkou konkurenci obsadili 
první dvě příčky zastávečtí re-
prezentanti Aleš Vaněk a Karel 
Vinohradský, kterým samo-
zřejmě patří velká gratulace!

Koncem března se konala 
v  sále DDM tradiční Veliko-
noční výstava, která se může 
pyšnit nadprůměrným počtem 
účastníků. V rámci Velikonoč-
ní výstavy proběhla také sou-
těž o  Nej velikonoční vajíčko, 
které hlasováním vybrali právě 
účastníci výstavy.

První jarní závod Aprílový 
běh byl ve  znamení krásné-
ho slunného počasí, tudíž si 
ho nenechalo ujít rekordních 

56  běžců. Všichni účastní-
ci zdárně zdolali svou trať a  ti 
nejlepší byli, jak už to tak bývá, 
odměněni. Účastníci akce si 
mohli prohlédnout výstavu au-
tomobilových veteránů a  ma-
lým bonusem bylo svezení 
v terénních autech.

V  neděli 30.  4. 2017 probě-
hl v  areálu TJ  Čechie již tra-
diční Čarodějný rej. Vzhledem 
ke krásnému počasí byla účast 
dětí opět vysoká. Děti se v prů-
běhu odpoledne zúčastnily 
herních disciplín, které prově-
řily jejich dovednosti a schop-
nost spolupráce v  týmu. Oblí-
benou disciplínou byla soutěž 
v přenášení obarvené čaroděj-
né vody v  ústech. Jako bonus 

děti musely najít čarodějnici, 
která byla schovaná mezi tuje-
mi v areálu TJ Čechie, a odnést 
ji na  hranici, kde byla zapále-
na. Na závěr pěkně stráveného 
rodinného odpoledne si každý 
mohl opéct špekáček.

Koncem května již při-
šla na  řadu dlouho očekáva-
ná akce Den dětí. Děti plnily 
úkoly na  různých stanovištích 
a  mohly obdivovat nejrůz-
nější sportovní vystoupení 
a  produkci hudební skupiny 
Bombarďáci.

Dne 3.  6. proběhl rodin-
ný cyklovýlet do  Neslovic 
na  minigolf a  do  zbrusu no-
vého lanového centra. Další 
červnovou akcí bylo zábavné 

CO SE DĚLO NA DOMEČKU 
V PRŮBĚHU JARA? 
NEBYLA TO ŽÁDNÁ NUDA!
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odpoledne plné her nazvané 
Putování za vláčky.

Nyní nás čeká čas letních 
prázdnin, doufejme ve zname-
ní slunného počasí. V  jejich 
průběhu pořádáme devět nej-
různějších táborů, ať se jedná 
o  příměstské, fotbalová sou-
středění nebo pobytový tábor. 
Těší nás Váš obrovský zájem 
o  tyto letní tábory, které byly 
ve  většině případů velmi brzy 
naplněny. Ještě je zde možnost 
přihlásit se na příměstský Air-
softový tábor, který proběhne 
v termínu 21.–25. 8. a je určen 
pro děti od 13 let nebo na Spor-
tovní tábor konaný v  termínu 
20.–26.  8. v  areálu pod Tem-
plštýnem, který je vhodný 
pro děti od  15  let. Více infor-
mací o  naší činnosti nalezne-
te na  internetových stránkách 

www.ddmzastavka.cz nebo 
na Facebooku.

Již nyní Vás můžu pozvat 
na  Rozloučení s  prázdnina-
mi, které proběhne v  sobotu 
2. 9. v areálu TJ Čechie Zastáv-
ka. V  průběhu měsíce červ-
na zveřejníme na  webových 
stránkách nabídku zájmových 
kroužků, na  které bude mož-
no přihlašovat děti od  středy 
6.  9. od  18  hodin přes rezer-
vační systém DDM Zastávka. 
Doufám, že nám i  nadále za-
chováte přízeň a  budeme se 
vídat na  nejrůznějších akcích 
pořádaných DDM Zastávka. 
Na  závěr mi dovolte popřát 
Vám klidné slunné letní obdo-
bí strávené s rodinou.

Ing. Bc. Magdalena 
Krejčíková, 

za kolektiv DDM Zastávka



Mezinárodní den dětí – soutěže na hřišti

Mezinárodní taneční soutěž Summer dance cup 
Boskovice – choreografie Umbrella



FKM Kahan – měsíc fotbalových náborů

DDM Zastávka – tradiční Aprílový běh
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