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Na úvod
Vážení čtenáři ZZ,
co nového v naší redakci? Rozhodně nejen jaro za okny…
Pokud jste už stihli alespoň prolistovat první číslo Zpravodaje pro rok 2019, určitě jste si všimli nového layoutu. Snažili jsme
se zapracovat na barevnějším „já“ čtvrtletníku, uplatnit barvy typické pro obec Zastávku a její obecní znak. Rozhodli jsme se i pro
barevné uspořádání a rozlišení rubrik, trochu pozměnili grafickou úpravu titulků a popisků fotografií.
Mimochodem fotografie… oproti šedivým nebo černobílým
obrázkům uvnitř čísel předchozích ročníků přinesou barevné
fotografie reálnější a detailnější pohled na dokumentované akce
a aktivity.
Věříme, že tyto úpravy oceníte. Slibujeme si od nich větší komfortnost a přehlednost právě pro vás: občany Zastávky a jejího
okolí a čtenáře Zpravodaje. A budete-li mít chuť a čas podělit se
s námi o vaše dojmy a postřehy k nové vizuální podobě Zastáveckého zpravodaje, neváhejte nás oslovit!
Příjemné čtení přeje
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, jarní číslo Zastáveckého zpravodaje,
kterého se vám právě dostává k přečtení, je pestrobarevné
nejen svým obsahem, jak se k jaru sluší, ale i svojí plnobarevnou
verzí. Doufám, že i vy oceníte, že v barevné verzi budou
nyní vycházet již všechna čísla našeho periodika.
Od této změny si slibujeme nejen lepší vzhled, a pro
mnohé z nás i lepší počtení,
ale i větší možnost prezentovat ve zpravodaji vaše články
a fotografie z naší krásné obce.
Jsem velice rád, že při různých
společných setkáních se rádi
se mnou podělíte o možnost
prohlížet si fotografie vámi
pořízené. Ocenil bych, kdybyste se o ně takto podělili i se čtenáři Zastáveckého zpravodaje.
Další pragmatickou změnou, jež Zpravodaj čeká, je
změna v uveřejňování výpisu z usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka.
V současné době probíhají diskuse s pověřencem pro ochranu osobních údajů, s nímž
se snažíme najít kompromis
na podobě zveřejnitelných
informací.
Počátkem roku jsme se sešli
se zástupci škol a organizací
a snažili jsme se pro vás připravit zajímavou nabídku kalendáře akcí na rok 2019. Kromě
již tradičních akcí se v plánu
objevují i nové nápady a těší
nás, že řada z nich pochází přímo od vás. Budeme rádi, když
váš zájem podílet se na tvorbě
nových zajímavých akcí bude
dále růst. V tomto čísle Zastáveckého zpravodaje se k vám
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rovněž dostane konkrétnější
informace o přípravě publikace věnované naší obci. Její vize
byla RNDr. Daliborem Kolčavou přednesena na společném
setkání organizací a spolu
s celým zastupitelstvem obce,
jež péči o historické materiály
obce podporuje, pevně věřím,
že se nám podaří vytvořit a vydat moderní a hodnotnou publikaci o Zastávce.
V letošním roce se významných změn dočká naše základní škola. Bude provedena rekonstrukce plynové kotelny
a zcela nové podoby se dočkají školní dílny. Spolu s novými prostorami pro technické
práce budou prostory školních dílen vybaveny i technikou a nářadím. Uvítáme, když
se tyto nové prostory budou
využívat nejen při školní výuce, ale i v řadě kroužků. Je
však skutečností, že bychom
nutně potřebovali pomoct
od všech, kteří by měli zájem
podporovat naše děti v zájmových kroužcích zaměřených
na technické obory. V letošním roce by měla být také dokončena projektová dokumentace půdní vestavby základní
školy. Ta rovněž vedle bezbariérového přístupu přinese
škole další možnosti pro vznik

odborných učeben a v neposlední řadě rozšíří využitelnost školní družiny.
Klíčové rozhovory pro obec
souvisí s rekonstrukcí hlavní státní silnice ve středu
obce. Ačkoliv zkušenosti velí
být opatrní při stanovování
termínů realizace, jsem přece jen mírným optimistou
v tom, že po dohodě všech aktérů (stát – ředitelství silnic
a dálnic, příslušné odbory dopravy, policie, Jihomoravský
kraj – správa a údržba silnic,
obec Zastávka) projdou příslušnými povolovacími procesy připravené projekty a bude
zahájena vlastní rekonstrukce. Výhodou by pro nás mohlo
být, že všechny subjekty zatím
mají k dispozici vyhrazené finanční prostředky.
Vážení spoluobčané,
do vydání letního čísla Zastáveckého zpravodaje nás čekají přibližně tři měsíce. Budu
velice rád, když budeme mít
možnost se v jejich průběhu
co nejčastěji potkávat zejména
na příjemných akcích. Především však doufám, že je prožijete ve zdraví a v blízkosti vašich bližních. Pěkné jaro 2019!
Petr Pospíšil,
starosta obce
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Odpadové hospodářství v roce 2018
Odpadové hospodářství je jednou z hlavních priorit, kterou se intenzivně
zabývá nejen vedení obce, členové zastupitelstva obce, ale také Komise
životního prostředí, která pracuje jako poradní orgán starosty obce.
Nejenom, že se všichni,
kdo se odpady zabývají, snaží
zkvalitnit systém činností nakládaní s různými druhy odpadů, separací, jejich prvotní
třídění, nebo i následné vyžití.
Také se díváme vždy zpět, jak

se nám vedlo v minulém období. Za tímto účelem zveřejňujeme aktuální data odpadového hospodářství za rok 2018.
Obec Zastávka se aktivně zapojuje do podpory třídění odpadů a tím snižování množství

Komodita (kontejnery o objemu 1100 l)

směsného komunálního odpadu. V naší obci proto můžete využít velké množství kontejnerů na separovaný odpad.
Konkrétně se jedná o:

Počet kontejnerů

Papír

33 ks

Plast

37 ks

Sklo směsné

12 ks

Sklo čiré

12 ks

Nápojový karton

2 ks

Kovové obaly

3 ks

Občané také mají možnost
třídit biologicky rozložitelný
odpad do nádob (240 l), které
jsou sváženy od jednotlivých

domů. V současné době je rozděleno cca 450 ks těchto hnědých popelnic. Celkové množství všech odpadů z nádob

Komodita

rozmístěných na obci Zastávka za rok 2018:

Množství

Směsný komunální odpad

517,09 t

Papírové a lepenkové obaly

42,04 t

Plastové obaly

46,04 t

Skleněné obaly

41,18 t

Biologicky rozložitelná odpad

Občané Zastávky mohou
také využívat sběrné středisko
odpadu (SSO), které je k dispozici v úterý od 15:00 do 17:00
a v sobotu od 8:00 do 12:00

147,94 t

na ulici Havířská. V posledních měsících se objevují náznaky, že každá obec bude mít
povinnost umožnit svým občanům odevzdávat jedlé tuky

a oleje. Tuto službu umožňuje SSO Zastávka již několik let.
Během roku 2018 se na SSO
shromáždilo:
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Komodita

Množství

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné
Pneumatiky

0,27 t
5,3 t

Beton

40,68 t

Cihly

132,6 t

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

7,9 t

Směsné stavební a demoliční odpady

9,72 t

Papír a lepenka

2,82 t

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

2,23 t

Dřevo

134,83 t

Objemný odpad

100,3 t

Biologicky rozložitelný odpad

61,19 t

Pokud bychom chtěli převést uvedené tuny do nákladů,

které bylo nutné vynaložit na likvidaci jednotlivých

odpadů, dojdeme k následujícím číslům:

Náklady na tříděný sběr papíru

125 059 Kč

Náklady na tříděný sběr plastů

314 873 Kč

Náklady na tříděný sběr skla

63 984 Kč

Oddělený sběr biologických odpadů (BIO)
Oddělený sběr nebezpečných odpadů
Oddělený sběr objemných odpadů

275 507 Kč
18 462 Kč
598 322 Kč

Směsný komunální odpad

1 259 102 Kč

Celkem náklady na sběr, třídění a likvidaci odpadů:

2 719 293 Kč

Místní poplatek „za jednoho občana“, jako podíl na nakládání s odpady, je 600 Kč.
V roce 2018 tento poplatek
v rozpočtu obce činil v příjmové části 1 369 868 Kč. Rozdíl mezi náklady na nakládání
s odpady a příjem od občanů
činí 1 349 425 Kč, což je téměř
50 %. K této částce je nutné
také připočítat výdaje, které
obec investovala do úprav míst
s kontejnery na separovaný
odpad, výměnu poškozených
nebo zapálených kontejnerů,
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výměnu poškozených odpadkových košů, většinou zapálených nebo poškozených od petard, nákup nádob na BIO
odpad, zdarma zapůjčených
do užívání občanům, likvidaci
černých skládek a mnoho dalšího. Kdybychom tyto náklady chtěli vyčíslit do důsledku,
částka, kterou do odpadového hospodářství obec Zastávka investovala, přesáhla něco
málo přes 1 500 000 Kč. I přes
to, že se jedná o poměrně vysokou částku, která dvojnásobně

přesahuje přesahuje finanční prostředky získané díky
místnímu poplatku, jsme přesvědčeni, že je to správná investice. Myslíme si, že pro každého občana je důležité, aby
se po obci nepovalovaly odpadky, každý měl možnost
odpad likvidovat a nakládat
s ním tak, jak mu ukládá nejen zákon, ale trošku i svědomí. A proto se k tomu snažíme všichni společně vytvořit
co nejlepší podmínky. I nadále chceme investovat do míst

Obec informuje
s kontejnery na separovaný
odpad, do rozšíření počtu nádob na BIO odpad, do rozšíření
služeb sběrného střediska odpadů a mnoho dalšího.
Nicméně jen tohle nestačí.
Je také důležité, aby se k této
snaze připojila i snaha občanů. V roce 2018 jsme celkem
3× likvidovali černou skládku na veřejném prostranství,
7× byl některý z občanů zaznamenán při vysypávání odpadu před bránou sběrného střediska mimo provozní
dobu, kdy tento odpad museli uklidit pracovníci technické
čety. V poslední době se nám
také často stává, že řada občanů místo s kontejnery na separovaný odpad využívá jako
smetiště a odhodí tam jakýkoliv odpad: od stavební suti,
elektroniky, komunálního odpadu až po například nádobí. I když je na všech místech s kontejnery vyznačeno,
jak se do nich má odpad ukládat, i přesto v nich opakovaně
nalézáme nesešlápnuté PET
láhve, nerozdělané papírové
krabice, velké papírové roury a mnoho dalšího. Takovéto jednání některých spoluobčanů vede především k tomu,
že kontejnery se tváří přeplněně. Ostatní občané, kteří přinesou sešlápnuté PET
láhve, je již nemají kam dát,
a tak je položí vedle kontejneru. Vítr nebo i některá zvířata
tento odpad roztrhají a odpad
se pak povaluje všude. A proto bychom vás chtěli poprosit,
abyste dodržovali pokyny pro
nakládání s jednotlivými druhy odpadů. Papírové krabice

dávali do kontejnerů roztrhané, plastové PET láhve sešlapávali. Když to tak budeme dělat
všichni, do kontejnerů se toho
nejenom více vejde, ale snížíme i náklady na jejich vyvážení. A především vytřídíme
více odpadu, který se dá využít
sekundárně. Ostatní odpady
ukládejte prosím do sběrného
střediska odpadů na ulici Havířská. Toto zařízení je k tomu

uzpůsobeno a především funguje pro naše občany zdarma.
Pokud se budeme všichni chovat k nakládání s odpady odpovědně, nejenže ušetříme peníze z obecního rozpočtu, ale
především přispějeme k udržení čistoty v naší obci.
Bc. Zdeněk Pospíšil,
člen KŽP
Zdeněk Milan,
místostarosta obce
inzerce

7

Obec informuje

01 | 2019

Jak to je s obecním autobusem?
Jak jistě víte, milí
spoluobčané, předchozí
zastupitelstvo obce
Zastávka rozhodlo v roce
2018 o pořízení „obecního
autobusu“. Toto rozhodnutí
však nepřišlo z ničeho
nic. Již dlouho nás trápilo
to, že když je potřeba
zajistit dopravu pro děti
například do zoologické
zahrady, do divadla, nebo
kamkoli jinam, není dnes
jednoduché zajistit autobus.
Větší dopravní společnosti se zabývají především linkovou dopravou, kde mají jisté, že budou mít práci každý
den. U soukromých dopravců se často ukazovalo, že raději zajistí dopravu do Prahy na celý den, než pro děti
do Brna na půl dne. Ono je to
i logické, ekonomicky se takovéto „ryto“ dopravci opravdu
moc nevyplatí. Místo vzdálené 30 kilometrů a pak dvě hodiny čekací doby a jízda zpět
s časovou náročností do pěti
hodin opravdu dopravce vydělat moc nenechá. Navíc žádná
třída nemá 45 žáků. Většinou
se jejich počet pohybuje někde mezi 25 až 30, a tak se dvě
třídy zase do jednoho autobusu nevejdou. Nicméně do plné
kapacity je autobus potřeba
zaplatit vždy, čímž se výlet pro
jednu třídu vždy každému dítěti celkem prodražil.
Jelikož se tento problém začal objevovat častěji, začalo se vedení obce celou
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problematikou zabývat. Bohužel ale cena standardního autobusu, v trošku slušnějším
stavu, se pořád pohybovala někde v rozmezí 300–500 tisíc
korun. Bylo k tomu také třeba připočítat náklady na údržbu, pojištění, pohonné hmoty,
povinné kontroly STK, které
se u autobusu provádějí každý rok, a mnoho dalšího. Když
se pak propočítal ekonomický přínos pro obec, příliš ekonomicky výhodně to nevypadalo. Ale náhoda nahrála
na smeč. Jedna z brněnských
autoškol, která končila svoji činnost, prodávala autobus
značky Karosa se 45 místy k sezení. Jeho cena byla stanovena
na 100 000 Kč. Po prohlídce
autobusu a několika jednáních
se nakonec podařilo cenu snížit na 60 000 Kč. Tato cena stavu i stáří autobusu odpovídala.
Nejednalo se o žádný zájezdový autobus, ale o standardní
linkový, sice v zachovalém stavu, ale i přesto s nutností několika oprav a úprav. I přes
záporné body pořád vycházelo, že jeho pořízení může být
pro obec přínosem. Po diskusi v zastupitelstvu obce nakonec nákup autobusu dostal
zelenou. Autobus byl pořízen
v září 2017. Jelikož jediným
místem, kam by bylo možné autobus parkovat, byla hasičská zbrojnice, začala se řešit i tato otázka Velikostně se
autobus do těchto prostor věšel, nicméně pro něj nebylo místo z důvodu parkování

techniky hasičů. I zde se ale
našla varianta. Navíc o takovéto vozidlo je třeba se také
starat a opět se ukázalo, že
asi bude nejlepší, když autobus dostanou do správy právě hasiči. Proto nakonec došlo
k rozhodnutí, že nákladní automobil Tatra T 138 VN, který sloužil hasičům především
jako velký pomocník při kácení a přibližování dřeva díky
svému výkonnému navijáku, bude odprodán do soukromého vlastnictví za cenu
pořízení autobusu. Tímto
se tak podařilo vrátit náklady na pořízení autobusu, jelikož Tatra 138 se k hasičům
dostala kdysi bezúplatným
převodem od Armády České
republiky. Po zakoupení autobusu hasiči zajistili provedení výměny provozních náplní, opravy v interiéru a mnoho
dalšího a připravili jej na budoucí využívání.
Každý začátek je vždy složitý a nejinak tomu bylo, i co se
provozu autobusu týče. Nicméně když se nad tím zamyslím a vrátím se na začátek,
kdy jsme uvažovali o pořízení „obecního autobusu“, jsem
rád, že i nejistá ekonomická prospěšnost nakonec nebyla důvodem zamítnutí návrhu autobus koupit. Přece
jen dnes, po roce a půl vlastnictví autobusu, je už co hodnotit. Obecní autobus v současné době využívají téměř
všechny organizace působící v naší obci. Mladé hasiče
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několikrát vezl na soutěž,
na tábor, do plavání, fotbalisty celkem pravidelně vozí
na jejich zápasy. Naše seniory vezl na výlet do Kopřivnice
a na řadu akcí buď v okolí Zastávka, anebo třeba do Brna.
Děti z taneční školy Mighty
Shake dopravil nejen na tábor, ale i zpět. Využit byl také
při zajištění dopravy při Hornických slavnostech mezi Zastávkou a Zbýšovem. Jeho
nejrozsáhlejší využití však
představuje především služba
dopravy žáků Základní školy
a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka. V tomto případě autobus zajišťuje dopravu
žákům do divadla, na výlety,
do Vida Science centra Brno
a na mnoho dalších míst. Stejně tak je to i s mateřskými školami. Hojně autobus využívá jak mateřská škola na ulici

Havířská, tak i mateřská škola
v Babicích. V neposlední řadě
je pak třeba zmínit, že autobus několikrát využil i Dům
dětí a mládeže Zastávka a Regionální informační centrum
Zastávka.
Když to vše převedu na kilometry, tak obecní autobus
za rok a půl svého působení
najezdil pro naše školská zařízení, spolky a ostatní organizace více jak 12 000 km. To už
je celkem pořádná porce kilometrů. Když si pak člověk uvědomí, že tímto způsobem došlo
ke zlevnění výletů dětí, seniorů a mnoha dalších spoluobčanů, kteří dopravu využili, je
přesvědčen, že rozhodnutí pořídit autobus byl krok správným směrem. Ano, dalo by se
namítnout: je to stará Karosa, dlouho nevydrží, jsou s tím
starosti a podobně. Ale… stará

sice je, není to žádný Neoplan s televizí a WIFI, to však
také nebylo účelem pořízení.
My jsme chtěli především zajistit dostupnou dopravu pro
žáky našich školských zařízení na výlety a za kulturou, ne
provozovat dopravní společnost. Jak dlouho nám vydrží?
To ukáže čas, ale pokud vydrží ještě dva, tři roky, pořád se
tato investice vyplatila. A že
s tím jsou a budou starosti? To
my víme, jsme si toho vědomi.
Od toho jsme přece tady, abychom se starali a co nejvíce pomáhali našim spoluobčanům,
třeba zrovna se zajištěním zájezdu do divadla. A společně
se všichni snažme o to, aby se
autobus smysluplně využíval,
když už jej máme.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

Použití příspěvku v souvislosti
s azylovým zařízením v roce 2018
Poskytovatelem příspěvku je Správa uprchlických
zařízení Ministerstva vnitra České republiky
Příjmy
IV. čtvrtletí 2017

Výdaje
33 990,00 Kč

Odvoz komunálních odpadů

I. čtvrtletí 2018

39 820,00 Kč

Odvoz ostatních odpadů

21 228,30 Kč

II. čtvrtletí 2018

45 850,00 Kč

Veřejné osvětlení – oprava

14 991,90 Kč

79 610,00 Kč

Vyúčtování elektřiny – VO Havířská

III. čtvrtletí 2018
CELKEM

199 270,00 Kč

CELKEM

144 128,80 Kč

18 921,00 Kč
199 270,00 Kč

V Zastávce 5. 1. 2019
Petr Pospíšil, starosta obce
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Výpis ze zprávy o bezpečnostní
situaci v obci Zastávka za rok 2018
Přehled trestné činnosti
v teritoriu obce Zastávka
v období od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2018
Celkem bylo ve shora uvedeném období šetřeno 25 trestných činů, přičemž u 18 trestných činů byl zjištěn pachatel.
Skladba trestných činů:
• krádeže věcí z vozidel a součástek vozidel – 2 případy
• krádeže vloupáním do objektů firem a garáží – 2 případy
• krádeže vloupáním do rodinných domů, firem, novostaveb, stavebních buněk a rekreačních chat – 3 případy
• krádeže prosté – 3 případy
• podvodné jednání – 1 případ
• řízení vozidla pod vlivem
návykové látky (alkohol,
drogy) – 2 případy
• ostatní trestná činnost –
12 případů (jedná se

zejména o trestné činy neplacení výživného, maření
výkonu úředního rozhodnutí, podvody, neoprávněné
držení platební karty a fyzické napadání).
U trestných činů převládají, jak je vidět z výše uvedeného přehledu, majetkové
trestné činy, tj. krádeže vloupáním do objektů firem a garáží a krádeže vloupáním do rodinných domů, novostaveb,
stavebních buněk, rekreačních chat a prosté krádeže.
Přehled spáchaných
přestupků v teritoriu
obce Zastávka za období
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Celkem bylo za uvedené období šetřeno 186 přestupků,
z čehož byl u 175 přestupků
zjištěn pachatel.

Skladba přestupků:
• přestupky proti majetku –
12 případů
• řízení vozidla pod vlivem
návykové látky (alkohol,
drogy) – 11 případů
• přestupky proti občanskému soužití – 19 případů
• přestupky proti veřejnému
pořádku – 7 případů
• přestupky
v
dopravě
(oznámeno) – 6 případů
• přestupky řešené na místě, v blokovém řízení, včetně přestupků v dopravě
131 případů.
Dále bylo v obci Zastávka provedeno 29 šetření. Tato
šetření se týkala součinnosti s ostatními složkami Policie ČR, zpráv pro soudy a další státní organizace.
ze zprávy OO PČR Rosice

RIC Zastávka informuje
Nový rok začal v Regionálním informačním centru svižně.
Využití trávení volného času pro dámy poskytl
od ledna do března nově otevřený kurz šití pro začátečníky. V sedmi lekcích se návštěvnice naučily zhotovit
střihy a ušít čepici, kalhoty,
bundu, či opravit zip nebo
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zkrátit rukávy. V případě zájmu zvažujeme možnost pokračujícího kurzu.
Ve druhé polovině ledna proběhla velmi poutavá
a zajímavá přednáška o minerálech a drahých kamenech pana Mgr. Vladimíra

Bartoše. Své poznatky a místa nalezišť doplnil také konkrétní ukázkou kamenů,
které lze v našem nejbližším okolí nalézt. V mnohých posluchačích vzbudil
svým nadšením zájem o tento krásný koníček.

Obec informuje

Konec ledna a celý únor patřil v RIC paličkované krajce.
Dne 29. 1. 2019 zahájila výstavu slavnostní vernisáž a pak
už bylo možno krásné výrobky paní Vítězslavy Radové a jejích žákyň detailně prohlížet během celého měsíce
února. Paní Radová díky své
osobnosti, a především neutuchajícímu nadšení, dokáže
strhnout k tomuto časově náročnému koníčku ženy všech

věkových kategorií od seniorek až po děvčata ze základní
školy.
Výhodou paličkované krajky
je její všestranné použití. Krásné nástěnné dekorace, kombinace krajky s drahými kameny
je povyšují na umělecká díla,
módní doplňky (klobouky,
brože, náhrdelníky, šátky, …).
Nechybí ani dekorování krojů – to je jen malá ukázka tohoto krásného řemesla, které
bylo možno na výstavě spatřit.
Pro seniory i ostatní zájemce o vzdělání se v únoru rozběhl nový cyklus vzdělávacích
seminářů, tentokráte zaštiťovaných Českou zemědělskou
univerzitou v Praze. Jejich virtuální univerzita třetího věku
nabídla široké spektrum zajímavých témat. Pro první semestr (šest přednášek) bylo
zvoleno velmi aktuální téma:
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Obec informuje
Etika jako východisko z krize
společnosti. Cílem tohoto projektu ale není „pouze“ vzdělávání, ale také možnost se setkat, popovídat si, sdílet své
dojmy a zážitky, a tím si vytvářet příjemné sociální prostředí

01 | 2019
pro život. Další termíny přednášek jsou 2. a 16. 4. od 16:30.
V neposlední řadě jsme
v RIC zaměřili svou pozornost na děti a jejich rodiče. Cílem bylo vytvořit útulné prostředí pro hraní dětí

a relaxaci maminek/tatínků
u kávy či čaje. Nazvali jsem jej
Klub Permoníček a můžete jej
navštívit každou středu a pátek od 8:30 do 12:00.
Jitka Neužilová, RIC Zastávka

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ RIC:
10. 4. Promítání kina pro děti – Král a skřítek, Dělnický dům 17:00 (vstup zdarma)
14. 4. Zájezd s velikonoční tématikou – expozice kraslic Borkovany, muzeum a větrný mlýn
Klobouky u Brna (kapacita naplněna)
29. 3. – 29. 4. Krása velikonočních kraslic – výstava, 29. 3. v 17:00 vernisáž
4. 4. DOSTAVENÍČKO S… kosmetičkou v 17:00 – první z řady setkání nad různými tématy, určených
ženám všech generací
11. 5. Férová snídaně s divadélkem pro děti – zahrada Dělnického domu 10:00–12:00
16. 5. DOSTAVENÍČKO S... floristkou v 18:00
23. 6. Zastávecká pouť – mše svatá, jarmark, pouťové atrakce, akademie spolků a organizací,
kulturní a doprovodný program, …
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Férová snídaně v Zastávce
Kdy jste si naposledy udělali snídani jako piknik?
Tuto jedinečnou možnost
budete mít v sobotu 11. května
2019, kdy RIC Zastávka ve spolupráci s místním gymnáziem
a klubem seniorů zorganizuje
Férovou snídani a naváže tak
na aktivity gymnázia, které
tuto akci v Zastávce uspořádalo již v letech 2013 a 2014.
Piknik na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů se
koná se při příležitosti Světového dne pro fair trade – svátku, který slaví tisíce lidí na celém světě druhou květnovou
sobotu. (Fair trade je spravedlivý neboli férový obchod poskytující pěstitelům a výrobcům ze
zemí třetího světa možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek, při němž nejsou
porušována lidská práva, využívaná práce dětí apod.)
Naši zastáveckou snídani
uspořádáme mezi 10. a 12. hodinou na travnaté ploše v zahradě
Dělnického
domu.
Od 10:30 zabaví dětské účastníky rodinné divadlo 3věžičky
s pohádkovým představením.
Těšit se také můžete na férovou kávu a čaj, které pro
vás připravíme. Pro zvídavé

nebude chybět kvíz, zajímavé čtivo a pro děti omalovánky s touto tématikou. Zájemci
si budou moci odnést domácí
žitný kvásek s řadou receptů
na pečení slaných a sladkých
kváskových dobrot. Dalším
„vábidlem“ zajisté budou vzorky tibetské kefírové houby
a krystalů tibi k domácí výrobě kvasných nápojů.
Na snídani si přineste vlastní dobroty a připravte si to, co
máte rádi – nejlépe fairtradovou nebo regionální pochutinu, např. upečte buchtu s použitím fairtradového kakaa
nebo čokolády, domácí chléb
s medem od místního včelaře nebo se přijďte pochlubit
vlastním sirupem, marmeládou či povidly. Tyto pochoutky můžete obohatit i prvními letošními výpěstky z vaší

zahrádky. V rámci letošní snídaně nebude chybět prezentace udržitelné módy s možností
odnést si jedinečné a originální kousky oblečení. Nezapomeňte si také přibalit deku pro
pohodlné posezení. Pokud počasí nedovolí pobyt venku,
bude akce přesunuta do prostor RIC.
Smyslem celé akce je kromě
podpory fairtradového a lokálního obchodu i možnost strávit příjemné chvíle s podobně naladěnými a smýšlejícími
lidmi. Proto pozvěte svou rodinu, sousedy, přátele a známe
a přijďte posedět, pojíst a popovídat si a společné piknikování si pěkně užít.
Těším se na společnou snídani v trávě s vámi.
Text i foto Jarmila Helsnerová,
RIC Zastávka
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Připravujeme publikaci o obci Zastávka
Když jsem se dočetl v příspěvku pana starosty v minulém čísle
Zastáveckého zpravodaje, že by zastupitelstvo obce podpořilo vznik
publikace o obci Zastávka, propojily se tím zájmy vedení obce, Regionálního
informačního centra a Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska.
Otázka pak už nezněla kdo,
ale dokdy a jak. V duchu Ezopovy bajky a rčení Tady je
Rhodos, tady skákej – neboli
tady a teď dokaž, jestli to umíš.
Historických materiálů i fotografií Zastávky je v našem
spolku nemálo, ale vytvořit
z nich knihu, která by byla dostatečně reprezentativní, vyvážená, zaujala místní obyvatele stejně jako návštěvníky
Zastávky a obstála i před kritickým zrakem historika nebo
jiného odborníka, to bude cesta strastiplná. Na úvodním
setkání s panem starostou
jsem mu nadnesl své představy o obsahu a formě publikace o Zastávce. I když sám mám
rád knihy mapující téměř beze
zbytku historii a život blízkých měst a obcí, mám někdy
dojem, že se jedná o výsledky nezměrné badatelské práce a díla mající charakter až
vědecký (čím víc citovaných
zdrojů, tím lépe).
Obec Zastávka má krátkou
historii, a tak odpadá trápení, zda zdejší osídlení vzniklo
v pozdní době kamenné nebo
až v době bronzové. Také rok
první písemné zmínky o obci
(u některých obcí uváděný
z listin, jež se později ukázaly jako dobová falza) nebude
v případě Zastávky problém.
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Vznik obce, její stavební rozvoj a společenský život v ní byl
dynamický, a tak i kniha o Zastávce by měla být moderní,
názorná a pestrá. Měla by obsahovat na jedné straně informace zásadní, ale na druhé
straně přinášet i zajímavosti
a detaily událostí nejlépe vystihujících dobu a život v obci.
V obrazové části bude možné využít fotografie pořízené před rokem 1890 a bohaté
mapové podklady, což je jinak
výsada publikací o velkých
městech.
Historii Zastávky byly věnovány dvě menší brožované knížky pana Františka
Čecha. Velké množství faktografických údajů obsahují tři
strojem psané svazky historie obce zpracované Ing. Arnoštem Kejtou, které věnoval
Moravskému zemskému archivu, Národnímu památkovému ústavu a Vlastivědnému
spolku Rosicko-Oslavanska.
Vedle toho budou cenným
zdrojem informací pro novou knihu o Zastávce i kronika obce a kroniky a almanachy
místních spolků.
Připravit k tisku kvalitní publikaci takového druhu
a rozsahu není v silách jednotlivce, vyžaduje to dobrý autorský kolektiv. Jeho základem by

chtěli být členové Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska. Mé osobě pomoc přislíbili mimo jiné publikačně zdatní
členové spolku Ing. Alan Butschek (historie a provoz železnice) a Petr Kubinský (historie dolování uhlí). Také pro
oblasti školství a sportu počítáme s ochotnými a schopnými spoluautory z řad zastáveckých občanů. Přesto
bychom rádi přibrali další zájemce, kteří by se autorsky
podíleli na vzniku první velké knihy o Zastávce. Některé zdrojové materiály a fotografie archivujeme v našem
spolku a v RICu, ale pro účel
publikace uvítáme zapůjčení
dalších dokumentů a obrázků
z historie Zastávky od počátku „doby uhelné“ až po současnost. Kdo jste ochotni podílet
se autorsky ucelenou kapitolou nebo i jen kratší vzpomínkou pamětníka či zapůjčením
obrázků do velké knihy o Zastávce, ozvěte se mně, prosím,
e-mailem zaslaným na adresu d.kolcava@raz-dva.cz. Rád
vás pozvu na první informační schůzku autorského
kolektivu.
Dalibor Kolčava,
za Vlastivědný spolek
Rosicko-Oslavanska

Na aktuální téma

100. výročí založení Sokola v Zastávce
Letos si připomeneme 100. výročí založení Sokola v Zastávce.
Nadšení Čechů a Slováků, po vzniku I. ČSR, vedlo k zakládání
sokolských jednot tam, kde ještě nebyly založeny. Myšlenky
dr. Tyrše a dr. Fügnera nadchly také obyvatele Zastávky.
Sokol v Zastávce byl založen dne 26. ledna 1919. Padlo
německé vedení obce a známá
je historka, že starosta Božího Požehnání (tak se původně Zastávka nazývala) Němec
Kunesch roztrhal úřední telegram oznamující vznik nového státu.
O vznik Sokola se zasloužili
zejména zastávečtí učitelé Antonín Rada a Jaroslav Skryja,
stali se vzdělavateli Sokola, starostou se stal Ing. Jan Kulhánek,
místostarostou Václav Beran,
náčelníky bratr Franěk a sestra
Bláhová. Jednota měla při svém
vzniku 173 členů. Její počátky
nebyly bez obtíží. Díky nadšení a práci svých členů však neustále sílila. V roce 1920 byl Sokolům darován pozemek pro
letní cvičiště Rosickou báňskou
a hutní společností a 29. srpna
bylo uspořádáno první veřejné cvičení za účasti 600 Sokolů
v průvodu a 70 cvičících.
Protože Jednota potřebovala ke svému životu nutně vlastní budovu, byl v roce
1921 založen stavební odbor, v jehož čele stanuli bratr
Rada, bratr Piňos a bratr Malý,
který se velkou měrou zasloužil o stavbu sokolovny. Pozemek byl zakoupen od Rosické báňské a hutní společnosti.
V roce 1927 byl zahájen výkop

a došlo i na poklepání základního kamene, ten je umístěn
pod vstupními schody do sokolovny. Starostou Sokola byl
v tomto nelehkém období bratr
Josef Hunkes, který nám zanechal písemné zprávy o průběhu
stavby, jež nás dodnes naplňuje velikým obdivem. Pět let se
pracovalo na přípravě stavby.
Sokoli nalámali 250 m3 kamene, vyrobili v cihelně dolu Ferdinand 90 000 cihel, rozebrali
45 m vysoký komín a staré cihly
očistili, připravili 333 m3 písku,
urovnali stavební místo, vykopali základy a vykonali mnohé
řemeslné práce. Všechny tyto
práce byly provedeny zdarma,
brigádnicky. Dnes tomu stěží uvěříme a neodvažujeme se
srovnávat. Stavba byla dokončena k 10. výročí vzniku republiky. Ještě před otevřením
sokolovny ji navštívil při svém
průjezdu Zastávkou prezident
T. G. Masaryk vítán nadšeně
sokoly. Jako vzpomínka na návštěvu prezidenta Osvoboditele byla asi 600 m za Zastávkou
směrem na Náměšť nad Oslavou vybudována Masarykova studánka, financovaná tehdejší Rosickou báňskou a hutní
společností. Jsou na ní emblémy prezidenta Wilsona a prezidenta Masaryka.

Slavnostní otevření
sokolovny se konalo v neděli
2. září 1928
Účast byla veliká. Jen z Brna
přijely tři zvláštní vlaky se sokoly v čele se starostou župy
Jana Máchala bratrem doktorem Kladivem. V sobotu večer
1. září byla uspořádána akademie. V neděli se konal velký
průvod, kterého se zúčastnilo 92 žákyň, 36 žáků, 172 dorostenek, 76 dorostenců, 92 žen
a 200 mužů. Projevy při této
slavnostní události přednesli:
starosta Sokola Zastávka bratr Hunkes, za ČOS bratr Šmirák a starosta župy bratr doktor
Kladivo. Ocenili zejména zásluhy bratra Malého, který stavbě věnoval všechen svůj volný čas. Ze župy Jana Máchala
se dostavili zástupci 37 jednot,
pouze 9 chybělo. Celá slavnostní událost vyvrcholila vystoupením gymnastů Sokola Brno
s olympioniky bratrem Šupčíkem a bratrem Gajdošem v čele.
V Sokole se rozvíjely i další činnosti. Sokol Zastávka měl svůj
pěvecký sbor, provozoval loutkové divadlo a kino.
Tolik z historie Sokola v Zastávce a jeho již 91 let stojící sokolovny. Činnost Sokola však
byla násilně přerušena za německé okupace. Členové Sokola byli účastni v odbojových
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Slavnostní otevření sokolovny 2. září 1928

organizacích v okupované republice a bojovali také v zahraničních armádách.
Po roce 1945 byla činnost Sokola v Zastávce obnovena a poškozená sokolovna opravena.
V roce 1950 došlo k násilnému spojení Sokola s ČSTV a Sokol přestal na dlouhá léta existovat. Sokolské myšlenky však
nikdy nebyly umlčeny. Po sametové revoluci v roce 1989 došlo k obnovení činnosti obce
sokolské.
Nyní několik slov k obnovení
TJ Sokol v Zastávce
K obnovení činnosti Sokola v Zastávce došlo 28. května
1992. Starostou se stal bratr Milan Boudný, místostarostou bratr PhDr. Petr Kroutil, náčelníky bratr Ladislav Benešovský
a sestra Věra Hamplová, hospodářkou a delegátkou župy
sestra Vlasta Slámová, vzdělavatelem bratr MUDr. Karel
Sláma. Velkou zásluhu na obnovení sokolské jednoty v Zastávce mají manželé Slámovi.
Na počátku byla činnost Sokola
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v Zastávce blokována soudním sporem o budovu sokolovny a sokolské hřiště. Po dohodě s místní základní školou bylo
sokolům umožněno cvičit v její
tělocvičně. Teprve po sedmi letech soudních sporů byl majetek navrácen Sokolu Zastávka a činnost jednoty se mohla
plně rozvinout. Sokoli se pustili do oprav sokolovny, která
soudním sporem utrpěla nejvíce. Bylo nutno nejprve opravit
sociální zařízení, parkety, obložení cvičebního sálu a vyměnit
podlahy v přilehlých místnostech. V roce 2000 byl instalován
nový kotel včetně rozvodů topení a nových topných těles. Byla
opravena střešní krytina, protože do sokolovny při velkých
deštích zatékalo, a provedena
rekonstrukce elektroinstalace
včetně zabudování nových světel. V roce 2008 byla v sokolovně vyměněna okna a sokolovna
byla vymalována. V roce 2016
byla sanována pravá stěna sokolovny, která vykazovala trhliny. Vstupní portál a schody byly
opraveny v roce 2016 a 2017.

Tyto všechny opravy byly provedeny za přispění Jihomoravského kraje, župy Jana Máchala
a obce Zastávka.
Po starostovi Milanovi Boudném byli v čele Sokola postupně bratři: RNDr. Lubomír Rada,
Karel Křivánek, Dušan Lacko, Tomáš Kudela, sestra Marie
Kudelová a v současné době byl
starostou opět zvolen bratr Tomáš Kudela. Místostarostou je
nyní bratr Josef Schuster, náčelníky jsou sestra Petra Kosková a bratr Pavel Hradílek, jednatelem a hospodářem bratr Karel
Schuster, vzdělavatelem bratr
Dušan Lacko, matrikářem bratr
Miroslav Bobal. Sokol Zastávka
nabízí sportovní aktivity v těchto oddílech: floorball, badminton cvičení starších žen, mladších žen (Pilates), starších mužů
a cvičení dětí.
Před celou obcí sokolskou
však stojí dnes výzva, jak pokračovat dále. Starostka Obce
sokolské, sestra Moučková,
předložila tuto otázku všem sokolským jednotám. Myslím, že
odpověď je jasná. Učinit Sokol
přitažlivým pro mládež a samozřejmě i pro dospělé občany, aby
místo sezení u televizních obrazovek, počítačů a tabletů navštěvovali raději tělocvičny a hřiště.
Vždyť v současné přetechnizované společnosti přibývá obézní
mládeže a u střední a starší populace hrozí zvýšené riziko cévních a nervových chorob. Sokol
má dnes šanci pro zdraví obyvatel něco udělat a uskutečňovat
i dnes geniální myšlenky dr. Tyrše a dr. Fügnera.
Dušan Lacko,
vzdělavatel Sokola Zastávka
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Sportování pomáhá
Dne 1. 12. 2018 jsme se zúčastnily jako běžkyně 1. ročníku charitativního
běhu „ETIKA ON RUN“ pro děti postižené Downovým syndromem.
Čestným hostem byla naše
nejlepší běžkyně Eva Vrabcová Nývltová. Trasu brněnským zasněženým Campusem
dlouhou 1,5 km běželo 17 týmů
složených z vodičů (běžců)
a „nemocného“ dítěte. Před
vyhlášením výsledků bylo
konzumováno
dobrovolníky připravené občerstvení
a všichni společně jsme se věnovali dětem (hry, malování na obličej, seznámení se
s www.usmevy.cz). Veškerý
výtěžek putoval ve prospěch
„Úsměvů“.
Budeme rádi, když se příští
rok na startu setkáme i s vámi
a poběžíme pro dobrou věc.
Za všechny sportovce
Simča Klímová & Petra Kosková
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Poděkování
Hasičský sbor Zastávka děkuje všem, kteří podpořili konání letošního tradičního hasičského
plesu konaného 18. ledna 2019 v prostorách Dělnického domu v Zastávce. Zvláštní poděkování
patří všem spoluobčanům, již nám při osobním zvaní na ples finančně přispěli. Tyto finanční
příspěvky budou využity především na zajištění celoroční činnosti kolektivů mladých hasičů.
Moc si vaší podpory vážíme!
Hasičský sbor Zastávka

Z činnosti zastáveckých
hasičů v roce 2018
Hasiči svoji činnost hodnotí každý rok a nejinak
tomu bylo i na začátku toho letošního.
V pátek 11. ledna 2019
se v prostorách hasičské
zbrojnice konala Výroční
členská schůze, jejímž
úkolem bylo vyhodnotit
činnost místních
hasičů v roce 2018.
Přítomni byli nejen místní hasiči, ale také jejich kolegové z celého regionu.
Mezi vzácnými hosty samozřejmě nechyběl ani starosta obce pan RNDr. Petr Pospíšil. Ihned na začátku celého
jednání všichni přítomní povstali a chvilkou ticha uctili památku již zesnulých členů, kdy bylo připomenuto
úmrtí pana Josefa Halouzky,
který byl nejen dlouholetým
členem místního hasičského
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sboru, ale v době své aktivní
služby také velitelem místní
zásahové jednotky. Následně již byla hodnocena činnost hasičského sboru, ten
k 31. 12. 2018 čítal celkem 68
řádných členů a tři kolektivy
mladých hasičů.
Zastávečtí hasiči zahajují
rok uspořádáním tradičního
hasičského plesu, loni se konal 19. ledna 2018 v prostorách Dělnického domu v Zastávce. Ples byl nejen protkán
krásnou hudbou z repertoáru taneční skupiny FK Music z Velké Bíteše, ale také
vystoupením mladých hasičů, mažoretek Hvězdičky
a v neposlední řadě ukázkou
skladby žáků taneční školy
Mighty Shake ze Zastávky.

Samozřejmě, že nechyběla
ani plesová tombola, do níž
nám přispěla velká řada
podnikatelů a firem z celého regionu. Následně místní hasiči byli nápomocni obci
Zastávka a to při roznášce jodidových tablet do jednotlivých domácností. Na tento
úkol si hasiči vyčlenili jednu z únorových sobot, kdy
postupně navštívili všechny
domácnosti a zajistili výměnu zmíněných tablet. Tímto se podařilo zajistit povinnou obměnu jodidových
tablet a to bez toho, aby každý občan musel navštívit
obecní úřad a tablety si měnil osobně.
Na začátku dubna se naši
hasiči zapojili do celonárodní
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ekologické akce „Ukliďme
Česko – ukliďme Zastávku“.
Je potřeba ale zmínit, že této
akce se neúčastní pouze hasiči, ale připojuje se k nám také
řada spoluobčanů. Uklízelo
se na Staré osadě, v lesoparku, v prostorách přestupního
terminálu IDS, okolí potoku
Habřina, na ulici Cukrovarská, v okolí rybníku Cukrovar a okolí příkopů silnice ze
Zastávky až po Masarykovu
studánku. Společně se nám
podařilo sesbírat více jak 7
tun odpadků povalujících se
na veřejných prostranstvích.
V květnu se místní hasičský sbor zapojil do takzvané
„Propagační hvězdicové jízdy
historických hasičských vozidel“ projíždějících naší obcí
v rámci připomenutí 100. výročí vzniku Československa.
Tato jízda zastavila u hasičské zbrojnice, kde měla široká veřejnost možnost si prohlédnout techniku, díky níž
hasiči hasili požáry v době
dávno minulé. Při této příležitosti také došlo k připnutí čestné stuhy obce Zastávka
na slavnostní prapor této jízdy. Na začátku června hasiči společně s ostatními organizacemi uspořádali v areálu
TJ Čechie oslavy Mezinárodního dne dětí. V dopoledních
hodinách byla uspořádána soutěž v požární sportu
„O pohár starosty obce Zastávka“ a to v kategorii mladí hasiči a následně po ní se
již konaly samotné oslavy.
Hasiči si tentokrát připravili
nejen ukázky techniky a vybavení, ale jezdilo se také

na lanovce, na travních sekačkách a na závěr nechyběla
samozřejmě ani pěna.
V červnu nám do počtu akcí
přibyla jedna nová a to Zastávecká pouť. Ta se po mnoha
letech konala ve středu obce
a hasiči u toho nemohli chybět. Dospělí hasiči se podíleli
především na technickém zázemí jako např. stavění stanů, pódia a podobně a přispěli ukázkou hašení fritovacího
hrnce. Mladí hasiči se zase
ukázali se svým Šmoulím vystoupením. O týden později ještě pomohli při uskutečnění oslav připomenutí 100.
výročí vzniku Československa, které se konaly převážně v prostorách přestupního
terminálu IDS.
Červenec patřil uspořádání letního tábora pro mladé
hasiče a jejich kamarády. Ten
se konal v rekreačním středisku u Jezu Krkavec ve Veselí nad Lužnicí. Celkem se
jej účastnilo více jak 40 dětí
a vzhledem k tomu, že po celou dobu panovalo horké počasí, všichni si týdenní pobyt užili v duchu koupání,
her, toulání po památkách,
sjížděním řeky na kánoích
a mnohým dalším. V září
jsme se opět zapojili do dění
v obci a pomohli při uspořádání Hornických slavností,
a to jak technickým zabezpečením, zajištěním dopravy
autobusem, tak i následným
úklidem po celé akci. V rámci
svých pořadatelských aktivit
jsme v podzimních měsících
uspořádali také dvě soutěže
v disciplínách TFA (nejtvrdší

hasič přežívá). Jedna soutěž
se konala na rozhledně Vladimíra Menšíka na Hlíně a druhá pak v prostorách základní školy.
Samozřejmě, že jsme se
v roce 2018 věnovali také
soutěžím v požárním sportu. Postupová kola byla zahájena obvodním kolem v požárním sportu. Konalo se
na hřišti v Újezdě u Rosic.
Zde nás reprezentovala družstva mladých hasičů, jedno družstvo dorostu a jedno
družstvo mužů. Naše soutěžní družstva si na této soutěži
vybojovala postup do okresního kola, jež se konalo o týden později v Březině u Tišnova. I zde naše družstva
slavila úspěch a mimo družstva mladších žáků všechna postoupila na Přebor Moravské hasičské jednoty. Ten
se konal ve sportovním areálu VUT v Brně Pod Palackého vrchem. Tady už byla
velká konkurence, přece jen
zde soutěžila nejlepší družstva z celé Moravské hasičské jednoty. Postup na jednotlivá mistrovství utekla
všem družstvům mimo družstvo přípravky. Družstvo těch
nejmenších hasičů v červnu
stálo mezi těmi nejlepšími
a to na Mistrovství Moravské hasičské jednoty a České hasičské jednoty. A o tom
že na tuto vrcholovou soutěž v požárním sportu patří, jasně hovoří jejich výsledky. Naši malí hasiči nejenže
získali první místo v požárním útoku, který je královskou disciplínou požárního
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sportu, ale získali též zlaté
medaile v celkovém hodnocení soutěže, čímž se staly mistry v požárním sportu v kategorii Přípravka pro rok 2018.
Je nutné ale také zmínit,
že i když se ostatní družstva
na vrcholovou soutěž neprobojovala, nezůstala sedět doma s pláčem. Družstvo
dorostenců a statní dospělí hasiči se na vrcholových
soutěžích podíleli na jejich
organizaci a technickém zabezpečení, což je neodmyslitelnou součástí každé vrcholové soutěže. I bez jejich
pomoci by nebylo možné, aby
se taková vrcholová soutěž
konala, a hlavně v tak kvalitním provedení, jež nám závidí hasičské sbory napříč Českou republikou.
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Mladí hasiči ale nežijí pouze požárním sportem, a tak se
v průběhu roku 2018 účastnili taneční soutěže Fire Dance
2018, která se konala v Žabčicích, Branného závodu
Moravské hasičské jednoty
ve Šlapanicích a vědomostní
soutěže Soptík 2018, která se
konala v prosinci ve sportovní hale Gymnázia T. G. Masaryka v Zastávce. V závěru
roku naši členové byli také
nápomocni při Mikulášské
nadílce probíhající nově v zahradě Dělnického domu. Poslední akcí byla spolupráce
při uspořádání již tradičního
zpívání pod Vánočním stromem, kde hasiči rozdávali čaj
a hasičský „Žaludův“ punč.
Samozřejmě, že v rámci hodnocení došlo také
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na činnost zásahové jednotky. Naše zásahová jednotka měla k 31. 12. 2018 celkem
26 členů. K zásahové činnosti využívá dvě cisternové automobilové stříkačky na podvozku Tatra a jeden dopravní
automobil Iveco Daily. Dále
disponuje devítimístným vozidlem Citroen Jumper, autobusem Karosa, nákladním
automobilem Avia 30 a přívěsem pro převoz havarovaných
vozidel. V roce 2018 jednotka
zasahovala celkem u 86 případů, které byly tvořeny 28
požáry, 5 dopravními nehodami, 10 technickými pomocemi, 1 únikem ropných produktů, 2 planými poplachy
a 40 zásahy při ostatní činnosti. Mimo zásahovou činnost se naše jednotka podílela
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také na zajištění bezpečnosti
při konání Cyklistického závodu Brno – Velká Bíteš, při
fotbalovém zápase ŠK Bratislava a Zbrojovka Brno, při
zajištění promítání letního kina, při běžeckém závodu kolem Brněnské přehrady
Vokolo Priglu. Jelikož od jara
do podzimu panovalo horké
počasí, jednou ze stěžejních
činností jednotky v roce 2018
bylo zajištění zalévání veřejné zeleně v obci, kdy naši členové obden vyjížděli v podvečer s cisternou a prováděli
zalévaní stromků na ulicích
Havířská, Bezručova, Dvořákova a Stará osada. K tomu,
aby naši hasiči byli schopni
odvádět co nejlepší práci při
svých zásazích, je také nutné, aby se pravidelně vzdělávali a cvičili jednotlivé typy
zásahové činnosti. Za tímto účelem proběhl několikrát výcvik v dnes už neexistujícím objektu „Bendláku“,
na rybníku v Lukovanech,
ve spolupráci s Hasičským

záchranným sborem Ivančice na loukách za Ivančicemi,
kde hasiči trénovali naplnění „bambivaku“ zavěšeného
pod vrtulníkem, který se využívá k hašení lesních požárů a podobně. Mimo to velitelé družstva a řidiči strojníci
absolvovali povinnou cyklickou odbornou přípravu v Zařízení Tišnov, které provozuje Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje, dále
opakovací školení pro poskytování první pomoci a výcvik
pro práci ve výškách a nad
volnou hloubkou. V rámci
preventivně výchovné činnosti jsme realizovali ukázky činnosti hasičů a jejich
vybavení v mateřské škole Havířská, v základní škole
v Příbrami na Moravě, v základní škole v Říčanech, při
Dětském dni v Říčanech, při
oslavách výročí založení hasičů v Sudicích a při dětském
dni v Čučicích.
Práce dobrovolného hasiče je rozmanitá, v mnoha

případech plná adrenalinu,
ale také časově velmi náročná. Proto mi na závěr dovolte, abych poděkoval všem
našim členům a členkám
za jejich obětavou celoroční práci. Jejich rodinám bych
rád poděkoval za to, že jim
čas strávený s hasiči tolerují a podporují je v práci pro
spoluobčany, a to ať už se
jedná o pomoc při mimořádných událostech, jako jsou
například požáry, anebo třeba při realizaci nějaké kulturní akce, jež se v naší obci
konala. Velké poděkování si
také zaslouží nejen všichni
spoluobčané podporující naši
činnost, ale také členové Zastupitelstva obce Zastávka
a Jihomoravský kraj, bez jejichž finanční podpory bychom nebyli schopni provozovat naši činnost na tak
dobré úrovni.
Zdeněk Milan,
starosta hasičského sboru

inzerce

Hledám domek ke koupi. Telefon: 732 219 013
Hledáme byt v této obci nebo okolí. Telefon: 604 126 970
Sháním rekreační objekt. Telefon: 731 353 351
Hledám stavební pozemek (Brno-venkov). Telefon: 737 309 761
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Informace z klubu seniorů
Seniorský klub od loňského listopadu, kdy jsme jej
ve zprávách o činnosti opustili, rozhodně nezahálel.
V prosinci se uskutečnilo několik vycházek a rovněž
předvánoční setkání v klubu. Při něm se zpívaly vánoční
koledy za vedení E. Kabelkové, poté členky klubu zatančily jako každý rok – tentokrát
jako trpaslíci ve velmi vydařených kostýmech ušitých T. Surovcovou. Po programu následovalo občerstvení a potom již
k poslechu a tanci hrála skupina Naživo.
Vycházky v prosinci byly tři.
První z nich 11. prosince 2018.
Jelo se autobusem na Kratochvilku a odtud se šlo pěšky do Rosic ke Trojici a potom do Zastávky. Druhá se
uskutečnila 18. prosince. Ze

U Zakřan, foto L. Říhová
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Bučín, foto L. Říhová

Zastávky šli účastníci do Velehádek, Rosic a potom se vrátili zpět do Zastávky. Třetí se
uskutečnila 28. prosince. Šlo
se, jak už je tradicí, do Mariánského údolí a k ZOO u Marka a potom se všichni vrátili

do Zastávky a ukončili vycházku v Dělnickém domě, aby si
popřáli vše nejlepší do nového
roku 2019!
Dne 14. ledna 2019 se konala ve velkém sále Dělnického domu valná hromada
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klubu seniorů. Hned druhý
den 15. ledna se konala první vycházka v tomto roce.
Sraz byl ve 14 hodin u nádraží a odtud šli všichni Babickým lesem směrem na Zakřany. Vzhledem k velkému větru
se ale pokračovalo krajem lesa
směr Zbýšov, k myslivecké
střelnici, k MŠ Babice a potom
zpět do Zastávky, kde vycházka skončila. Další vycházka
se uskutečnila 22. ledna 2019.
Všichni se sešli na nádraží, jeli
autobusem na Hlínu, zastávka Hájenka. Tam vešli do lesa
a šli směrem TR Kopaniny
do Tetčic. Odtud pak pokračovali do Rosic na nádraží. Tam
vstoupili do Obory a vycházka
skončila v Zastávce.
V únoru se členové klubu sešli na schůzi 11. února
v 16 hodin v malém sále Dělnického domu. Po samotné
schůzi, kde se gratulovalo členům narozeným v únoru, se
hovořilo o zájezdech připravovaných klubem na tento rok
a o vycházkách. Členka klubu paní Alena Smutná přiblížila všem život a dílo spisovatele pana Rajmunda Habřiny
(občanským jménem Chatrného) z Příbrami. Už 20. února
2019 se konala vycházka směřující na Kratochvilku a odtud přes Oboru do Zastávky.
Při další vycházce se šlo ze Zastávky přes Chroustovské údolí až do Domašova. A konečně
na třetí únorové vycházce se
jelo autobusem k příbramské
hájence a odsud vycházka pokračovala do Zbraslavi.
Zora Stejskalová,
Klub seniorů Zastávka, z. s.

Závěr roku 2018, foto Jaroslav Klíma

Na Trojici, foto B. Vinohradský
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Florbalisté a šachisté TJ Čechie
Zastávka hodnotí uplynulý rok
Florbal
Florbalisté TJ Čechie Zastávka účinkovali v sezóně
2018/2019 v Jihomoravské lize
mužů České florbalové unie,
což je druhá nejvyšší krajská soutěž. Florbalisté se během letošní sezony potýkali
s řadou zranění, i proto bohužel vypadli z boje o postup poměrně brzy. V prvních třech
kolech získalo mužstvo pouze
dvě výhry ze šesti zápasů. Soupeři, kteří byli v plném počtu,
naše florbalisty zejména fyzicky přehrávali. Po návratu zraněných hráčů, naše družstvo
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mohlo konkurovat i vedoucím týmům tabulky. První tým
VSK VUT Skurut Hai Brno porazili 6:5, bohužel zápas s druhým týmem tabulky TJ Znojmo LAUFEN CZ B nedopadl
podle očekávání a skončil prohrou 4:7. Dosavadní skóre je
šest vyhraných a šest prohraných zápasů s bilancí 64 vstřelených branek a 76 obdržených
branek. Tímto výkonem zaujímá TJ Čechie Zastávka 6. místo v tabulce. Do konce soutěže
zbývá odehrát ještě osm zápasů, ve kterých se mužstvo popere o všechny možné body.

V sezóně 2018/2019 se
účastní oddíl TJ Čechie Zastávka FBC B Amatérské florbalové
ligy (dále jen AFL). Pro letošní sezónu byla Čechie B zařazena do skupiny C. Rozřazení do jednotlivých skupin
rozhodují pořadatelé soutěže, přičemž všechny skupiny
jsou výkonnostně vyrovnané. Do skupiny C bylo zařazeno celkem třináct družstev. V rámci skupiny se bojuje
o účast v závěrečné (vyřazovací) části soutěže, kam postupuje nejlepších osm družstev z každé skupiny. Účast

Spolkové, sportovní a kulturní aktivity
v závěrečné části jsme si stanovili jako cíl pro letošní rok.
Základní část soutěže se hraje formou dvakrát každý
s každým.
Přesně po polovině základní části soutěže je odehráno
dvanáct utkání, v nichž jsme
uhráli 4 vítězství, 6 proher
a 2 remízy. Především trápení v koncovce našich útočníků
v posledních utkání znamená,
že aktuálně držíme v tabulce
osmou pozici. Stále ale věříme, že do konce základní části
postoupíme do závěrečné části
soutěže z lepší výchozí pozice.
Na závěr mi dovolte poděkovat
hráčům, funkcionářů a vedení
obce Zastávka za skvělou spolupráci v roce 2018 a všichni
se již těšíme na další, doufám
že minimálně stejně vydařené
roky, jako byl rok 2018.
Šachy
Šachovému oddílu od ledna do března dobíhala sezóna 2017/2018. Do OP dospělých jsme postavili 2 družstva,

přičemž A tým obsadil celkové 8. místo a tým B, tvořený
ze čtyř pětin mládeží, obsadil
9. místo.
Sezona 2018/2019 se rozběhla v říjnu a OP opět hrají
dvě družstva – A družstvo bylo
sestaveno z nejlepších hráčů,
zatímco B družstvo bylo postaveno tak, aby plnilo výzvu
„umožněte hrát mládeži v soutěžích dospělých“.
V sezoně 2017/18 jsme
do krajského přeboru družstev mládeže nasadili jedno
družstvo, které skončilo mezi
šestnácti týmy na 11. místě.
Soutěž byla velmi vyrovnaná –
od 5. místa nás dělil jeden zápasový bod.
V sezoně 2018/19 jsme
do KP DM postavili dvě družstva. Áčko po první třetině
soutěže vedlo, po druhé třetině drželo 2. místo a celkově
obsadilo 6. místo. Béčko obsadilo 12. místo.
Krajského přeboru družstev mladších žáků 2018 se
účastnilo naše velmi omlazené

družstvo, které v konkurenci třinácti družstev skončilo
na 10. místě.
Šachový oddíl také uspořádal v roce 2018 již 39. ročník
Memoriálu Leoše Roztočila
v bleskovém šachu, kterého se
zúčastnilo celkem 16 startujících. Vítězkou tohoto tradičního klání byla Daniela Dumková. V roce 2019 se bude konat
jubilejní 40. ročník tohoto již
legendárního turnaje (20. 3.
v prostorách Restaurace Stadion). Na závěr bych chtěl poděkovat všem hráčů a hráčkám napříč všemi kategoriemi
za příkladnou reprezentaci
naše oddílu a naší obce. Je třeba také poděkovat obci Zastávka a Jihomoravskému kraji
za poskytnuté dotace.
Z podkladů pro valnou hromadu
TJ Čechie Zastávka, z. s.
zpracoval Jan Pospíšil

Šachy Zastávka a dění na 64 polích
Veletržní turnaj 2018
Na konci školních letních
prázdnin se v Brně (již tradičně) konal Veletržní turnaj.
Letos se sešlo v prostorách SŠ
IPaF Brno celkem 72 startujících, aby poměřili svoje síly
na 64 polích v 9 kolech od neděle 26. 8. do neděle 2. 9. Nejlépe
si vedl Jiří Jireš (7,5 b, MKS Vyškov), který prvních šest kol

nedal svým soupeřům šanci.
V sedmém kole sice remizoval, ale výhrou v osmém kole
si díky výsledkům ostatních
soupeřů bodově zajistil celkové vítězství v turnaji. O zlato
jej nemohla připravit ani prohra v posledním kole. Stříbrnou medaili vybojoval Tomáš
Popper (7 b), bronzovou Petr
Pokorný (6,5 b) – oba Unichess.

Nejlepší ženou a krajskou přebornicí JmŠS se stala naše Daniela Dumková (5 b, Šachy
Zastávka).
O Pohárek BVK 2018
V sobotu 20. 10. 2018 se
v řečkovické sokolovně pod titulem O pohárek BVK konaly dva souběžné turnaje pro
mládež. V kategorii starších
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S celkovým ziskem 4 bodů se
umístil na 36. příčce (zlepšení o 10 míst oproti startovní
listině). Díky cenným výhrám
a remízám s ELOvě silnějšími soupeři si připsal 57 bodů
na FIDE ELO!

žáků náš oddíl reprezentoval
Martin Žaža. Mezi 19 účastníky si vedl výborně, když nasbíral 4 body (ze 7 možných)
a obsadil 6. místo! Medailová
trojice: 1. Petr Glozar (ŠK Duras BVK Královo Pole) 6 b,
2. Lukáš Petříček (ŠK Kuřim)
5,5 b, 3. Olga Dvořáková (Spartak Adamov) 5 b.
V
kategorii
mladších
žáků jsme měli početnější zastoupení, protože mezi
42 jmény na startovní listině
bylo hned pět našich šachových nadějí! Ondra Prokop se
ziskem 2,5 bodu obsadil celkové 34. místo. A jelikož vyrovnal svoje startovní číslo, může
považovat turnaj za úspěšný. Tomáš Hudec uhrál solidní 3 body a obsadil 27. místo.
O tři příčky výše se umístil Tomáš Prokop, který byl ze tříbodových nejlepší. Sedmé místo
a pomyslný titul „skokana turnaje“ získal za neuvěřitelných
5 bodů Daniel Švagr nasazený jako 39.! Šesté místo za pět
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skvělých bodů (a lepší pomocné hodnocení) obsadil David Žaža, který Dana porazil
ve vzájemném duelu ve 3. kole
na 4. desce. A ještě medailová trojice: 1. Ondrej Hronek
(ŠK Kuřim) 7 b, 2. Vojtěch Karafiát (ŠK Duras BVK Královo Pole) 6 b, 3. Pavel Ševčík
(ŠK Kuřim) 5,5 b.
MMaS 2018
Letošní Mistrovství Moravy a Slezska mládeže
do 16 let proběhlo od 27. 10.
do 1. 11. 2018 v hotelu Dlouhé
stráně, tedy (tradičně) v Koutech nad Desnou. Naše barvy
hájili sourozenci Žažovi. David hrál v kategorii do 10 let,
uhrál 3,5 bodu a obsadil celkové 56. místo (oproti startovní listině zlepšení o jedno
místo). Dalo by se tedy říct, že
hrál podle papírových předpokladů. A každé zlepšení oproti startovní listině se počítá jako úspěch. Martin hrál
v nejstarší kategorii do 16 let.

KP družstev mládeže
2018/2019
V sobotu 10. 11. 2018 odstartoval prvním srazem KP družstev mládeže pro nás v Brně.
Naše
mládežnické
Áčko
ve všech třech kolech prvního srazu doslova vyučilo svoje
soupeře. Díky tomu se ztrátou
jediné partie a úctyhodným
partiovým skóre 14:1 po prvních třech kolech zaslouženě
drželo průběžné první místo.
Naše Béčko se ze všech sil snažilo soupeře potrápit a v případě obou Lokomotiv se to
celkem slušně podařilo. Dvě
těsné prohry 2:3 mohly být
minimálně remízami. V sobotu 15. 12. 2018 se uskutečnil
druhý sraz v Zastávce. Naše
Áčko po vítězné šňůře na prvním srazu mohlo očekávat
pouze vítěze a druhá nejlepší
družstva z ostatních skupin.
Losovací program určil soupeře v pořadí: Kuřim D, Vacenovice, Jezdci Jundrov. Výsledky výhra, prohra a remíza
nám zajistili průběžné druhé
místo za Vacenovicemi. Našemu Béčku chyběla nemocná
opora Tomáš Prokop a bohužel se dětem nepovedlo urvat
ani jeden zápasový bod. Proto
naše Béčko uzavíralo průběžné pořadí. V sobotu 26. 1. 2019
končil KP družstev mládeže třetím srazem ve Vyškově.
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Naše výprava byla silně osekaná, ještě ve středu nebylo
známo, zda-li bude mít Béčko alespoň tři hráče. Nakonec se naštěstí tři odvážlivci sešli, takže mohli odehrát
(i když krutě oslabeni) všechny tři poslední zápasy (které
skončily prohrami 0:5). I kvůli tomu se nepodařilo Béčku
odlepit ode dna tabulky a obsadilo celkové 12. místo. Áčko
mohlo myslet na postup jedině v případě zaváhání Vacenovic, což se ovšem nestalo.
A tak Áčko bez několika opor
po prohrách s Durasem 1:4,
Vyškovem 1,5:3,5 a výhrou
3,5:1,5 nad Kuřimí „F“ obsadilo celkové 6. místo.
O Brankovického krále 2018
Seriál šesti turnajů seriálu KP mládeže v rapid šachu odstartoval v sobotu
24. 11. 2018 turnajem O brankovického krále. Do brankovického kulturního domu se
sjelo na 140 mladých vyznavačů královské hry, aby poměřili síly v prvním turnaji
nové sezóny. Naše výprava čítala osm hráčů, přičemž Daniel Švagr dorazil do Brankovic
již v pátek, jelikož se účastnil
šachového soustředění, které pořádala Lokomotiva Brno.
Ostatních sedm statečných dorazilo do Brankovic zamlženou
trasou krátce po deváté ranní.
Úvod turnaje byl poznamenán
jevem v našich končinách nezvyklým, když zástupci Durasu Brno přijeli (až na jednu
výjimku) bez šachového materiálu! Asi chyba v Matrixu?!
I když se poskládaly drobty

materiálu, který s sebou přivezli zástupci ostatních klubů navíc, stále chybělo několik šachovnic. Proto byli
pořadatelé nuceni hráče Durasu do prvního kola nenasadit
s tím, že budou moci nastoupit
až do druhého kola, kdy se doveze materiál z blízkých Bučovic… V turnaji starších žáků
(2003+) hrálo hned pět našich
borců. Zbyhněv Adamiec dosáhl zisku 3 bodů a obsadil celkové 33. místo, čímž si oproti
startovní listině o jedno místo
polepšil! Matěj Kroutil získal
také 3 body a s lepšími pomocnými kritérii obsadil 31. místo. David Ševčík byl další tříbodový, který díky ještě lepším
pomocným kritériím obsadil celkové 29. místo. Lukáš
Moos vybojoval 4 body a uzavíral TOP20.
Martin Žaža získal na svoje konto také 4 body a umístil

se díky lepším pomocným
kritériím na 18. místě. Pořadí na medailových pozicích:
1. Lukáš Petříček (ŠK Kuřim)
6 b, 2. Vilém Faja 6 b, 3. Samuel Khadash (oba ŠK Lokomotiva Brno) 5,5 b. V turnaji mladších žáků (2007+) jsme
měli zástupce tři. Tomáš Hudec na svém prvním krajském
turnaji hned zazářil, když
po pěti kolech měl na svém
kontě celé 4 body! Daniel Švagr vybojoval také 4 body a díky
lepším pomocným hodnocením se vyšvihl nad Tomáše na celkové 24. místo! David
Žaža uhrál svůj nejlepší historický výsledek, když vybojoval celých 5 bodů, což stačilo na celkové 11. místo! Skvělé!
A na závěr TOP3: 1. Šimon Tajovský 6,5 b, 2. Ondřej Hronek
(oba ŠK Kuřim) 6,5 b, 3. Marie
Vavřínková (ŠK Lokomotiva
Brno) 6 b. Z celkového pohledu
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se letošní Brankovice našim
chlapcům opravdu vydařily!
Okresní kolo přeboru škol
v šachu Brno-venkov 2018
Ze Zastávky do Břeclavi postoupily Kuřim, Drásov a …
Zastávka! V úterý 4. 12. 2018
se v Dělnickém domě v Zastávce uskutečnilo okresní kolo
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Přeboru školních družstev
v šachu. O postup do krajského kola bojovalo 17 družstev
ve třech kategoriích. Nejpočetnější skupinu tvořila osmička družstev 1. stupně ZŠ.
S přihlédnutím k počtu družstev a věkové kategorii se zvolil systém každý s každým
na 2 × 15 minut. Zpočátku měli

01 | 2019
hlavní rozhodčí Miroslav Hurta (který všechny turnaje hladce odřídil) a ředitel akce Aleš
Dumek dokonce jisté obavy, že
nestihnou naťukat jména hráčů do počítačů před koncem
turnaje, ale do 5. kola to stihli. Nejvíce zkušeností prokázalo družstvo ZŠ Kuřim Tyršova – Ondřej Hronek, Michal
Buzáš, Viktor Kraus, Kryštof
Šišák, které z 28 partií získalo 27 bodů! Stříbrnou příčku
obsadilo s 25 body družstvo
ZŠ Drásov – Pavel Ševčík, Pavel
Zachariáš, Kateřina Ševčíková,
Vojtěch Vyskočil, které ztratilo body pouze s vítězem. První
dva týmy postoupily do krajského kola. Na třetím místě se
umístilo družstvo ZŠ TGM Rajhrad – Jakub Janiš, Daniel Dubinin, Lukáš Budig, Jan Máša,
Matyáš Souček, které nasbíralo 18,5 bodu. Sestava domácího družstva ZŠ a MŠ TGM
Zastávka byla poznamenána
nemocemi, takže místo původně plánovaných dvou družstev
utvořilo šest dětí jedno družstvo, neboť hrát na dvě družstva po třech by nemělo smysl. Celkové 6. místo pro tým
Ondřej Prokop, Agáta Křížová,
Štěpán Hrdlička, Magdalena
Dumková, Jakub Mucha, Lukáš Vinohradský, který sestával převážně ze začátečníků, je
příslibem do budoucna.
V kategorii druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se sešlo sedm statečných. A proto
se také zvolil systém každý
s každým na 2 × 15 minut. Nejlépe si vedlo družstvo ZŠ Kuřim Tyršova, které ve složení
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David Němec, Lukáš Petříček,
Radoslav Filka, Kryštof Němec
dokázalo nasbírat 20 bodů
z 24 možných. O druhou příčku a druhé postupové místo do krajského kola svedla urputný zápas družstva ZŠ
a MŠ TGM Zastávka a ZŠ Kuřim Jungmannova. Šachová
bohyně Caissa byla více nakloněná domácím, kteří ve složení Rudolf Richter, David Žaža,
David Ševčík, Zbyhněv Adamiec se 16,5 body díky lepšímu čtvrtému (!) pomocnému
hodnocení obsadili stříbrný
stupínek.
Bronz pak putuje do ZŠ Kuřim Jungmannova zásluhou
výkonu družstva Adam Boček,
Tomáš Fikejs, Michal Svoboda, Lusine Movsisyan. Domácí
družstvo víceletého gymnázia
ve složení Václav Motl, Lukáš
Moos, Tomáš Buchta, Tomáš
Procházka podávalo slušné výkony, jenomže se projevila větší zkušenost soupeřů z kuřimského šachového oddílu a Áčka
domácí základky a občas chyběla troška toho šachového
štěstíčka… Základ družstva
ZŠ Zbýšov tvořili sourozenci Jan a Ondřej Kupkovi, které
doplnili Stanislav Vafek, Aleš
a Samuel Kindlerovi. Za Béčko
domácí základky kvůli nemocem mohli hrát pouze tři hráči – Pavel Hradílek, Petr Joch
a Tomáš Hudec. Ovšem v této
kategorii je chybějící hráč velkým oslabením…
V
kategorii
středních
škol o postup do krajského kola spolu soupeřila družstva domácího G TGM Zastávka a G Tišnov. Osm kol se hrálo

stylem každý s každým a ještě
jednou s opačnými barvami.
Kategorii vyhrálo s poměrně
zajímavým náskokem domácí družstvo G TGM Zastávka ve složení Julie Richterová,
David Dumek, Petr Pečenka,
Martin Žaža. Stříbro putuje
do Tišnova, jehož gymnazijní barvy hájili Tomáš Kříž, Jakub Křivánek, Vojtěch Vařecha, Josef Zelený. Malý počet
účastníků v této kategorii je
notoricky známou situací. Že
by gymnázia z našeho okresu doplácela na to, že Brno je
blízko? Nebo platí, že „nejsou
lidi“? V minulosti do soutěže
vysílala svoje družstva i gymnázia z Ivančic a Židlochovic…
Třeba se zase jednou dočkáme
toho, že se v okresním kole sejdou družstva alespoň ze tří
středních škol.
Krajské kolo přeboru škol
v šachu
V úterý 29. 1. 2019 v sále
Domu školství v Břeclavi bojovalo 38 týmů postupujících z okresních kol o postup

do republikového kola. Družstvo naší ZŠ TGM Zastávka
ve složení Rudolf Richter, David Žaža, David ševčík, Zbyhněv Adamiec, Tomáš Hudec
v kategorii druhého stupně
ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií uhrálo 14 bodů (z 28 možných)
a mezi čtrnáctkou startujících
družstev se umístilo na 8. místě. Družstvo G TGM Zastávka ve složení Julie Richterová,
David Dumek, Petr Pečenka,
Martin Žaža v kategorii středních škol vybojovalo 18 bodů
a obsadilo bronzový stupínek, když se mu jako jedinému družstvu podařilo vklínit mezi družstva brněnských
gymnázií.
Ivančický brousek 2018
Letos se Ivančický brousek hrál jako otevřený přebor
okresu
Brno-venkov
v bleskovém šachu. Na startovní listině bylo 20 (aktivních) účastníků ze šesti klubů (5× Ivančice, 4× Ořechov,
4× Zastávka, 2× Ratíškovice,

29

Spolkové, sportovní a kulturní aktivity
2× Střelice, 1× Mor. Slávia
Brno) plus dva neaktivní domácí. V základní skupině,
která se hrála na 19 kol (kaž
dý s každým), se nejvíc dařilo trojici Pavel Kubát (Ořechov), Josef Kolek a Jiří Sysel
(oba Ivančice). Z našeho oddílu se turnaje zúčastnili tři
borci. Po základní části byl 13.
Martin Žaža 8 b, 17. David Ševčík 3,5 b, 20. Zbyhněv Adamiec 0,5 b. V nadstavbové části se ve finále B nejvíce dařilo
našemu Martinu Žažovi, který
vybojoval 8 bodů z 9 možných.
Druhý skončil domácí Roman
Patočka se 6 body a 3. místo se ziskem 5,5 bodu obsadil
Jan Peška ze Střelic. David Ševčík nasbíral 3,5 bodu a obsadil
17. místo. Oproti základní části si bodově polepšil Zbyhněv
Adamiec, který uhrál 1,5 bodu,
ale na posun ve výsledkové listině to nestačilo. Díky účasti a svým výsledků se chlapci mohou pyšnit tím, že patří
mezi TOP15 blicařů v našem
okrese! Finále A pořadím ze
základní části trošku zamíchalo. Vítězem se stal Pavel Kubát
z Ořechova s 9 body. Stříbrnou příčku vybojoval se 6 body
ivančický Jiří Sysel. Bronzový
stupínek obsadil za 5,5 bodu
Pavel Kubíček z Ořechova.
Perníková chaloupka 2019
V sobotu 5. 1. 2019 jsme zavítali do Náměště nad Oslavou, kde se konal turnaj zařazený do Ligy Vysočin
mládeže, což je analogie k našemu jihomoravskému krajskému přeboru mládeže v rapid šachu. Tím pádem jsme se
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neúčastnili Vyškovské rošády, která se konala ve stejném
termínu. Ve prospěch Náměště hrálo několik faktorů – zejména je od nás blízko, mají
tam opravdu krásné ceny, turnaj je přibližně stejně silný
jako náš KP. Na startovních listinách jsme našli také několik
dalších zástupců JmŠS – například Davida Němce (ŠK Kuřim) a Mikuláše Hladkého
(Jezdci Jundrov).
V turnaji 36 mladších
žáků hrál z našich borců pouze Daniel Švagr, který získal
3,5 bodu ze 7 možných. Polovina bodů je výborná, umístěním na 19. místě vlastně
potvrdil „papírové předpoklady“, čili úspěch! Dokonce se
na něj dostala jedna z cen, které si v průběhu turnaje vyhlédl, takže spokojenost na všech
stranách! Turnaj vyhrála se
6 body Leontýna Hladká (Jezdci Jundrov), stříbro a bronz
zůstaly na Vysočině zásluhou
Víta Kovaříka (Gambit Jihlava,
6 b) a Daniela Nikolase Zemana (TJ Spartak Vlašim, 5,5 b).
V turnaji starších žáků jsme
mezi 58 startujícími měli čtyři
zástupce. Lukáš Moos měl poněkud rozpačitý začátek (dvě
nuly v úvodu tedy asi nečekal ani on sám), ale konečný
zisk 4 bodů jej vynesl na pěkné 27. místo. Stejný počet bodů
a 26. místo zaznamenal David
Žaža. Petr Pečenka se tak trochu trápil, sám se svým výkonem spokojený nebyl, ale tak
už to chodí – prostě někdy jsou
dny, kdy to líp nejde, ať se člověk snaží sebevíc (protože někdo mu to vždycky pokazí). Se
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4 body na kontě obsadil celkové 19. místo. Martin Žaža, který shodou okolností porazil
Petra v předposledním kole,
nasbíral celkově 4,5 bodu a obsadil díky tomu 12. místo. Krása! I z toho je vidět, že turnaj
byl celkem hodně vyrovnaný.
Takže za naše barvy úspěch,
chlapci si povětšinou odnesli ceny, které si vybrali, takže
(téměř) naprostá spokojenost!
O stupně vítězů se vedly
tuhé boje až do úplného konce. Trojice medailistů (mimochodem trojice nejvýše nasazených) získala po 6 bodech,
a tak medaile určila až pomocná kritéria. Tentokrát se
dokonce uplatnilo pořekadlo
o tom, že když dva řeší spor
(hrubou) silou, tak tomu dalšímu stačí jen zapojit lícní svaly
(a bránici). V posledním kole
totiž spolu bojovali Rudolf Jun
a Tadeáš Hladký, kteří oba měli
5,5 bodu a výhra jistila první místo. Není divu, že vyhrát
chtěli oba. A chtěli tak moc,
že partie nakonec skončila remízou. A právě na tom vydělal David Němec (ŠK Kuřim),
který výhrou v posledním kole
dosáhl také 6 bodů a díky pomocným kritériím oba dříve
jmenované přeskočil. Druhý
skončil Tadeáš Hladký (Jezdci Jundrov) a třetí Rudolf Jun
(TJ CHS Chotěboř).
Šachisté přejí všem krásné
jaro!
Výběr článků z webu
sachy.zastavka.cz –
upraveno a zkráceno.
Aleš Dumek

Spolkové, sportovní a kulturní aktivity

Výstava paličkování
Od 29. ledna do 1. března 2019
se uskutečnila výstava
paličkované krajky
v RIC Zastávka. Byly jsme
rády, že jsme se mohly
pochlubit naší prací, která
se vám snad líbila.

Závěrem děkujeme také pracovnicím RIC Zastávka, které byly nápomocné při organizování výstavy, ale zejména
při hlídání našich vystavených
prací.
Rapotické krajkářky

Je to již skoro 500 let od doby,
co se zachovaly písemné zprávy o tomto starém řemesle.
A my, nesmělé pokračovatelky
této krásné práce, si připomeneme 10. výročí založení paličkování v Rapoticích.
Scházíme se každý týden
pod vedením paní Mgr. Vítězslavy Radové a snažíme se být
dobrými následovnicemi této
tradice. Víme, že naše paní učitelka se věnuje i dětem. Patnáct
let na základní škole v Zastávce
a pět let na škole v Rapoticích.
Snad jí alespoň trošku děláme
radost, i když to s námi nemá
lehké. Chtěly bychom jí poděkovat za její trpělivou práci
s námi, staršími i mladšími. Poděkování patří také návštěvníkům, kteří v hojném počtu výstavu navštívili.

Už od druhé třídy mě paní
Radová lákala do kroužku paličkování. Nechtěla jsem, protože se mi to zdálo příliš složité.
Ve třetí třídě se už paní Radová
nedala, donesla mi přihlášku
a řekla: „Evi, přijď!“ Do paličkování se mi zprvu moc nechtělo, ale jsem člověk, který
se nerad vzdává. I přes začátečnické chyby mě paličkování začalo bavit a pokaždé, když jsem
naštvaná nebo plná jiných negativních pocitů, začnu paličkovat a postupně ty špatné pocity odezní. V paličkování se
člověk ale neučí jen různé vzory a způsoby vytváření krajky,
učí se hlavně trpělivosti. Jedna
z věcí, kterou nedělám zrovna
ráda, je vymotávání chyb. Zabere to hodně času, a když nedáváte pozor, tak podobnou

chybu můžete udělat o pár řad
dál. I když je paličkování rukodělný kroužek, který vyžaduje soustředění, rády si zde
povídáme, je hned veselo a lépe
se pracuje,
Do paličkování chodím již
čtvrtým rokem a stále mne to
baví. Myslím si, že paní Radová učí paličkování velmi dobře
a nechtěla bych ani jinou paní
učitelku.
Eva Pragerová, ZŠ Zastávka,
žákyně 7. C
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Informace z gymnázia
Vážení čtenáři,
nedílnou součástí zastáveckého školství je už od roku
1953 střední škola – gymnázium. Chtěl bych vám touto cestou naši školu připomenout.
Naše škola je školou, která
respektuje tradici a je otevřená novým trendům a výukovým metodám. Jsme školou,
jež se chová vstřícně a partnersky k rodičům a v níž si
ceníme dobrých vztahů mezi
učiteli i mezi učiteli a žáky.
Naším cílem je náročnost
ve studiu a otevřenost a vstřícnost ve vztahu k veřejnosti.
V současné době v naší škole
vzděláváme žáky ve dvou studijních oborech – šestiletém,
s rozšířenou výukou jazyků
a ICT, a čtyřletém všeobecném
vzdělávacím oboru. S jejich
naplněním nemáme potíže
a o studium na našem gymnáziu je zájem, zejména ve víceletém vzdělávacím cyklu. Věřím, že je to dáno především

dobrými výsledky, jichž naši
žáci dosahují, ať už při srovnání se studenty jiných středních
škol v úspěšnosti u maturitní zkoušky, nebo při přijímání ke studiu na vysoké školy.
Za dlouhých 65 let, které zastávecká střední škola oslavila
v loňském roce, vychovala tisíce úspěšných studentů. Dnes
je jedinou střední školou našeho mikroregionu a troufám si
říci, že svoji funkci vzdělávat
inteligenci okolních obcí plní
dokonale.
Vzhledem ke stále se zvyšující potřebě středního vzdělání i větší potřebě variability pracovní síly pro měnící
se trh práce jsme začali s projektem dalšího vzdělávání.
Máme podmínky pro rozšiřování činnosti v rámci dalšího
vzdělávání dospělých. Chtěli
bychom ve spolupráci s DDM
Zastávka nabízet rozšiřující
jazykové kurzy, různé formy
vzdělávání, např. ve výtvarné

oblasti. Vzhledem k vybavení školy pro vodáckou turistiku je v plánu i certifikace kurzů pro instruktory vodáckých
sportovních kurzů a v rámci rekvalifikací bychom chtěli nabídnout nejrůznější kurzy
práce s výpočetní technikou.
Zvláštní formou vzdělávání by
pak mohlo být jakési ,,gymnázium třetího věku“, jež by bylo
příležitostí pro občany mající chuť se vzdělávat i ve věku
důchodovém. Na tomto poli
chceme spolupracovat s obcemi Mikroregionu Kahan dso
i s dalšími obcemi spádové oblasti a samozřejmě i s místní
základní školou.
Naše gymnázium má šanci stát se v budoucnosti nejen tradiční střední školou,
ale vzhledem ke své materiální a personální vybavenosti i centrem vzdělávání, tělovýchovy a sportu rosického
regionu.
Mgr. Libor Hejda, ředitel školy

Projektový týden s němčinou
V týdnu od 4. do 8. února 2019 proběhl v Gymnáziu T. G. Masaryka
v Zastávce Projektový týden s němčinou (Projektwoche).
Projektový týden připravili
zástupci Pedagogické
fakulty MU v Brně
a studenti Vídeňské
univerzity. Prakticky
každý z nás, kdo se učí cizí
jazyk, má obavy z chyb,
a tudíž se bojí mluvit.
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Cílem projektového týdne
bylo zbavit žáky těchto obav
a vyzkoušet si německý jazyk
v rozhovoru s rodilými mluvčími. Hlavní náplní programu
byla praktická cvičení – rozhovory, kvízy, výlet do Rosic.
Zde si účastníci objednávali

jídlo pouze v němčině a zároveň tlumočili a překládali rodilým mluvčím.
Velmi důležitým prvkem
pro nás byla zpětná vazba jak
od našich žáků, tak také studentů, kteří celý týden připravovali. Jsme velmi potěšeni,

Školství
že ohlasy obou zúčastněných
stran byly velmi pozitivní. Je
to pro nás impuls do budoucna. Projektový týden s němčinou má smysl, pomůže žákům
německého jazyka změnit přístup k výuce a co je důležitější,
ověří si, že dokáží v praxi využít své dovednosti a poznatky.
Mgr. Eva Ševčíková,
G TGM Zastávka

DDM Zastávka v roce 2019
Zveme vás jako každoročně na úžasné akce, kde si vyhrají
nejenom děti, ale na své si přijdou i rodiče a dospělí.
Nejprve si připomeneme
akce, které proběhly
na začátku roku 2019.
Letošní rok jsme otevřeli
tvořivě, kdy ve středu 30. ledna proběhla Dílna pro dospělé
s názvem Malování na textil.
Účastníci si mohli namalovat
tašky podle vytvořených tematických ornamentů nebo je
zdobili svými vlastními vzory.
O týden později 6. února si
rodiče s dětmi vytvořili misky
z keramiky a jarní dekorace.
Tyto krásné výrobky si mohli
6. března naglazovat a po vypálení odnést domů.
Jarní příměstské prázdniny se konaly od 11. do 15. února. Proběhly v duchu her, vaření, tvoření a mnoha výletů.
První den si děti vytvořily kuchařské čepice a staly se
opravdovými kuchaři, když
si samy uvařily výtečný oběd.
Dále si zahrály hry s kuchařskou tématikou a vytvořily si

lojové kuličky se semínky pro
ptáčky. V úterý jsme se vydali s dětmi do Brna na Titanic výstavu, kde si mohly děti
sáhnout na opravdový ledovec. Ve středu se děti vyřádily v zábavním Bruno Family
Park v Brně. Ve čtvrtek jsme
si vyrobili památku na tento
týden v podobě vlastnoručně
ozdobeného rámečku se společnou fotkou, ptáčkům jsme
odnesli lojové koule a upekli si

domácí loupákové srdce. Celý
tábor jsme zakončili výletem
do Hvězdárny a Planetária
Brno, kde mohly děti zhlédnout program Robinsonka.
V neděli 24. února byl
na programu dětský karneval
nesoucí se na vlnách zvířátek
z Madagaskaru. Děti si mohly zaskotačit se zvířátky, zahrát zábavné hry, zatancovat
si. Jako zlatý hřeb odpoledne
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byly vyhlášeny tři nejkrásnější
a nejoriginálnější masky.
V Dílně pro dospělé, jež
se konala 27. února, si mohli účastníci vyzkoušet drátkování a vytvořit si vlastnoručně například přívěšek nebo
prstýnek.
Mezi další připravované akce patří Turnaj ve stolním tenise v hale Gymnázia
TGM Zastávka. Bude se závodit v různých věkových kategoriích a soutěžit o zajímavé
ceny. Proto by měli být všichni
fanoušci stolního tenisu v pozoru a tuto akci si rozhodně
nenechat ujít.
V sobotu 30. března proběhne první ročník akce s názvem
Středověký den. Můžete se těšit na středověké hry pro děti,
lukostřelbu, dobovou kuchyni, divadelní představení a ohnivou show… Zveme všechny
středověké nadšence a uvítáme i všechny ostatní, již chtějí
podpořit tuto akci.
V předvelikonočním týdnu od úterý 9. do čtvrtka
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11. dubna proběhne v sále DDM
velikonoční výstava s výrobky dětí a ukázkou jejich prací
z výtvarných kroužků DDM.
Ve čtvrtek 18. dubna jsme pro
děti připravili jednodenní Velikonoční prázdniny, kde bude
na děti čekat program plný her
a krátký výlet po okolí.
Jako každoročně bude v sobotu 13. dubna probíhat v areálu TJ Čechie Zastávka Aprílový běh. Pod slunečným nebem
bez mráčků si zpříjemníme
den a utužíme si svoje zdraví zdravým sportováním. Poslední dubnový den (30. 4.)
si zařádíme na Čarodějném
reji, kdy se můžeme převléct
do kostýmů čarodějnic, čarodějů a zahrát si společně různé hry.
Léto uvítáme oslavou Mezinárodního dne dětí. Poznačte si do kalendáře sobotu
25. května Pro děti bude připraven zábavný program plný
her, tvoření a dalších báječných aktivit.

O letních prázdninách nebudeme lenošit doma, ale uvidíme se na příměstských táborech. Začneme Duhovým
týdnem, který bude probíhat
od 1. do 4. července. Na tomto výtvarném táboře si děti
vyzkouší zajímavé výtvarné
techniky. Od 8. do 12. července si na Středověkém táboře
zkoušíme dovednosti v prastarých řemeslech, ochutnáme
středověkou kuchyni a naučíme se také zacházet s mečem
a štítem. Na táboře Asterix
a Obelix, který se bude konat
od 15. do 19. července, navštívíme obyvatelé Galské vesnice a spolu s nimi zažijeme
spoustu zábavy a dobrodružství. Olympijské hry trochu
jinak od 22. do 26. července
dětem připraví mnoho olympijských disciplín, her a stanou se z nich pravý olympijští sportovci. Od 29. července
do 2. srpna se na táboře Safari děti vydají po stopách afrických zvířat. Jako poslední
tábor nás čeká Harry Potter,
který bude probíhat od 12.
do 18. srpna. Děti se stanou
na týden studenty školy čar
a kouzel v Bradavicích a naučí se připravovat lektvary a kouzlit. Na závěr letních
prázdnin 31. srpna nás čeká
Rozloučení s prázdninami, jež
se tradičně uskuteční v areálu TJ Čechie Zastávka, zde se
můžete těšit na bezvadný program pro děti i dospělé.
Více informací naleznete
na www.ddmzastavka.cz.
Lucie Laštůvková,
DDM Zastávka

Jarní prázdniny v DDM Zastávka

Krajský pohár družstev mládeže

Projektový týden na gymnáziu

Poslední vycházka roku 2018, foto L. Říhová

