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Vážení čtenáři,
setkáváte se s  dalším číslem Zpravodaje již tradičně 

v předvánočním čase. Tradic spojovaných se Zastávkou 
a jejími občany si v posledním čísle letošního roku při
pomeneme více: pozvánka ke zpívání u vánočního stro
mu, které se stává krásnou chvíli předvánoční, pozvánka 
k  již X.  reprezentačnímu plesu obce, tradičně přináší
me i výsledkové tabulky fotbalových mužstev TJ Čechie 
jako shrnutí podzimní části fotbalových soutěží. Pod
le zpráv ze zastáveckého šachového klubu si naši mla
dí šachisté nevedou vůbec špatně a samozřejmě nemo
hou chybět informace a zprávy z činnosti zastáveckých 
seniorů. Zrekapitulujeme i  výsledky komunálních vo
leb v naší obci a připojujeme „tradiční“ Slovo starosty 
s nimi a vánočním časem spojené. Chtěli bychom také 
poděkovat všem přispěvatelům Zastáveckého zpravoda
je a těšíme se na další spolupráci.

Vážení občané, s přáním, aby nový rok byl přesně ta
kový, jaký si přejete, a Vánoce jste prožili jako svátky kli
du, se nashledanou v novém roce 2011 těší redakce ZZ.
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Vážení spoluobčané,
jen několika málo okamži

ků nás dělí od  jedněch z  nej
hezčích svátků, které můžeme 
spolu se svými blízkými zažít. 
Na  adventním věnci nezadrži
telně ubývá svíček, vůně jehličí 
a vánočního cukroví prostupu
je našimi domovy, stejně jako 
nervozita, zda všechno stihne
me připravit tak, aby se Ježíšek 
a naši milí cítili u nás dobře.

Před několika málo lety bych 
si nemyslel, že budu používat 
obehrané vánoční fráze a  ješ
tě mi při jejich psaní bude po
divně krásně. Navíc se za  svou 
rostoucí sentimentalitu nejen 
nestydím, ale naopak si stále 
častěji uvědomuji, že mnohdy 
stojí za  to nebýt nutně „in“ne
bo „cool“, ale stojí za  to si při
pomenout, že většina věcí v na
šem světě má svoje kořeny a ne 
vždy je rychlý rozvoj společ
nosti mění k lepšímu.

Už staří Židé měli den, kdy si 
posílali dárky a pomáhali chu
dým. Den, v němž se rozdáva
ly dárky, byl i v kalendáři antic
kého Říma. Dnes jsou Vánoce 
v  křesťanském světě svátkem, 
kdy se lidé nejhojněji obdaro
vávají. Stojí ale za  to mít po
řád na paměti, že Vánoce, stej
ně jako „svátky dárků“ u  Židů 
či Římanů, jsou dnem, který 

neustanovil Bůh či jiná nadpři
rozená bytost, ale jsou svátkem, 
který si ustanovili sami lidé.

Snad i  proto bychom měli 
Vánoce pořád brát jako svátky 
radosti, štědrosti, obdarovává
ní, svátky nadějí a  splněných 
přání. Pořád by Vánoce měly 
být časem, kdy bychom si měli 
vzpomenout, že pořád ještě 
dokážeme být hodní, soucitní 
a ohleduplní. 

Vánoční světla v  našich ok
nech bychom měli znovu brát 
jako signály pro naše bližní, 
jako majáky pro ty, kteří za
bloudili v  moři zbytečností 
a prázdnoty. Proč se znovu ne
pokusit o to, aby světlo nezářilo 
jen z předvánoční výzdoby, ale 
přímo z nás, aby pohádka neby
la jen v televizi, ale abychom ji 
se svými blízkými prožívali.

Myslím si, že každý z nás do
konce zná i ono kouzelné slovo, 
kterým se pohádka otevírá  – 
slovo děkuji. Je toho přece to
lik, za co bychom mohli a měli 
děkovat. 

Dostali jsme od svých rodičů 
dar života. Dostali jsme spoustu 
krásných lidí, s nimž jsme měli 
možnost se na  naší pouti po
tkat a jenž jsou součástí našeho 
života. Dostali jsme nespočet 

nádherných dní, v  nichž jsme 
byli šťastní. Dostali jsme mno
ho skutečně důležitých věcí. 
Uvědomme si je, stejně jako že 
je i čas, abychom za ně poděko
vali a obdarovávali i my.

Snažme se, abychom jako 
díky za  to, co nám život dal, 
jsme byli nejlepším darem my 
sami a  ne naše peníze. Daruj
me svůj osobní čas svým blíz
kým, darujme svou pozornost, 
cit a  laskavost, darujme to, 
že budeme naslouchat jeden 
druhému.

Přeji nám všem, abychom 
se o  letošních Vánocích vráti
li ke kořenům Vánoc. Aby byly 
krásné, plné klidu, štěstí a  po
hody, stejně jako vzpomínek 
na  naše blízké, kteří je s  námi 
nemohou trávit. Třeba je pak 
budeme tak trochu slavit po celý 
příští rok.

Petr Pospíšil, starosta obce

PŘEDVÁNOČNÍ SLOVO 
STAROSTY OBCE
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám upřím

ně poděkoval za  Vaši důvěru, 
díky níž mám možnost působit 
ve volebním období 2010–2014 
ve  funkci starosty naší krásné 
obce. Stejně tak se domnívám, 
že mohu za vaši důvěru poděko
vat jménem všech zvolených čle
nů Zastupitelstva obce Zastávka, 
stejně jako těch, kteří měli zájem 
se na práci v obci podílet a obje
vili se na kandidátních listinách 
stran, které se do  letošních ko
munálních voleb zapojily.

Pravděpodobně jste si po
všimli, že v  naší obci nebyla 
štvavá, pomlouvačná a  nená
vistná předvolební kampaň. 
Jsem za to upřímně rád, protože 

mojí snahou bylo vždy dosaho
vat řešení, která jsou projedna
ná, objasněná a  akceptovatelná 
pro většinu – nikoliv těsně nad
poloviční. Doufám, že Vám ab
sence urážek a osočování v ko
munálních volbách v  Zastávce 
nechyběla.

Letošní komunální volby byly 
pro mne osobně přesto velice 
dramatické. Uvědomuji si, že 
za těch dvanáct let, po které jsem 
díky Vaší podpoře mohl působit 
v  čele obce, nebyla jen období 
úspěchů, ale i mnoha obtížných 
rozhodnutí, která se často dotkla 
mnohých z Vás. I proto si daleko 
více než ve  všech předchozích 
volbách vážím každého Vaše
ho hlasu, přestože víte, že Vám 

nenabízím razantní změny, ale 
jen to, na co prostě mám, každo
denní práci a ochotu naslouchat 
a diskutovat.

Vzhledem k tomu, že i Vámi 
nově zvolené zastupitelstvo se 
hned po  svém zvolení pustilo 
do práce bez ohledu na stranic
kou příslušnost, pevně věřím, že 
se nám podaří odvést pro naši 
obec poctivý kus práce, který 
bude ku prospěchu nás všech.

Ještě jednou děkuji jménem 
svým a  jménem zvolených čle
nů Zastupitelstva obce Zastávka 
za Vaši důvěru a těším se s Vámi 
na shledanou.

Petr Pospíšil, starosta obce

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010 
POHLEDEM STAROSTY OBCE

Kandidátní listina Kandidát
Navrhující 

strana
Politická 

příslušnost

Hlasy
Pořadí 
zvoleníč. název poř. 

číslo titul, příjmení, jméno věk abs. v %

1 Sdružení nezávislých 1 RNDr. Pospíšil Petr 44 „STAN“ BEZPP 641 12,42 1
1 Sdružení nezávislých 3 Ing. Strnad Zdeněk 43 NK BEZPP 590 11,43 2
1 Sdružení nezávislých 4 Mgr. Oujezský Martin 40 NK BEZPP 527 10,21 3
1 Sdružení nezávislých 2 Milan Zdeněk 34 NK BEZPP 471 9,12 4
1 Sdružení nezávislých 5 Štrofová Anna 60 NK BEZPP 510 9,88 5
1 Sdružení nezávislých 6 Mgr. Pečenka Petr 35 NK BEZPP 457 8,85 6
2 KSČM 2 Mgr. Dumek Aleš 37 KSČM BEZPP 404 14,51 1
2 KSČM 1 Mgr. Baštařová Jaroslava 63 KSČM KSČM 402 14,44 2
2 KSČM 3 Zahradníková Jarmila 46 KSČM BEZPP 298 10,70 3
3 ODS 5 Ing. Leitner Bronislav 46 ODS BEZPP 278 14,70 1
3 ODS 6 Šoupal Petr 41 ODS BEZPP 230 12,16 2

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Zastávka
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ZO schvaluje:
1. program ustavujícího za

sedání ZO  Zastávka dne 
10. 11. 2010

2. zvolení jednoho místo
starosty

3. pro výkon starosty obce 
a  místostarosty obce bude 
člen zastupitelstva dlouho
době uvolněn

4. veřejný způsob volby sta
rosty a místostarosty obce

5. zvolení starosty obce 
RNDr. Petra Pospíšila

6. zvolení místostarosty obce 
Zdeňka Milana

7. zřízení finančního výbo
ru a  kontrolního výboru; 
kontrolní výbor bude pě
tičlenný, finanční výbor 
tříčlenný

8. veřejný způsob volby před
sedů finančního a  kontrol
ního výboru

9. zvolení předsedy finanční
ho výboru Ing.  Bronislava 
Leitnera

10. zvolení předsedkyně kon
trolního výboru Mgr. Jaroslavy 
Baštařové

11. zvolení člena finančního vý
boru Ing. Miloše Pospíšila

12. zvolení člena finančního 
výboru Břetislava Groliga

13. zvolení členky kontrolního 
výboru paní Anny Štrofové

14. zvolení členky kontrolní
ho výboru paní Jaroslavy 
Tribulové

15. zvolení členky kontrolního 
výboru paní Marie Duškové

16. zvolení člena kontrolního vý
boru pana Jana Chmelíčka

17. v  souladu s  § 72 a  § 84 
odst.  2 písm. n) zákona 
o obcích odměnu za výkon 
funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva obce

18. v  souladu s  § 72 a  § 84 
odst.  2 písm. n) zákona 
o obcích odměnu za výkon 
funkce předsedy výboru za
stupitelstva a člena výboru

19. v  souladu s  § 77 odst. 3 
písm. b) zákona o  obcích, 
že při souběhu výkonu ně
kolika funkcí se odměna 
neuvolněnému členovi za
stupitelstva obce poskyt
ne pouze za výkon funkce, 
za niž podle rozhodnutí za
stupitelstva náleží nejvyšší 
odměna.

VÝPIS Z USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE ZASTÁVKA DNE 10. 11. 2010

Obec Zastávka získala dota
ci ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na  realizaci stav
by, která je vedena pod názvem 
„Zastávka – dokončení kanali
zace“. Na  základě výběrového 
řízení se stala generálním do
davatelem stavby firma IMOS 
Brno, s.r.o. Dle uzavřené smlou
vy o dílo by měla být stavba za
hájena v prosinci 2010 a ukon
čena v srpnu 2012. Pokud počasí 

dovolí, bude stavba zahájena 
přeložením sítí v  lokalitě ulice 
Martinská osada. Zde by v mís
tě bývalého železničního mostu 
mělo dojít jak k  přeložení stá
vajících kabelů, tak i  k  prove
dení přípravných prací pro vy
budování nové čerpací stanice. 
Ta bude mít za  úkol přečerpá
vání splašků z ulic Nová osada 
a Martinská osada do hlavního 
řadu na ulici Stará osada.

V závislosti na počasí budou 
práce pokračovat ve  výstavbě 
kanalizačního řadu na  Mar
tinské osadě od  nové čerpací 
stanice směrem k  hlavní silni
ci a mezi zahrádkami až k po
zemku pana Ing.  Jelínka. Veš
keré tyto práce vedení obce 
podmínilo minimálním ome
zením dopravního provozu 
v zimním období na ulici Mar
tinská osada. To znamená, že 

ZAHÁJENÍ REALIZACE STAVBY „ZASTÁVKA – 
DOKONČENÍ KANALIZACE“



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ    7

stavební práce budou provádě
ny mimo místní komunikace 
a především na plochách, které 
nebrání průjezdu vozidel oby
vatel této lokality.

Druhým místem, kde by 
měly být zahájeny stavební prá
ce, je chodník od  novinového 
stánku směrem k  přestupnímu 
terminálu IDS, přesně v  mís
tech mostku přes potok. I  zde 
bude provedeno přeložení stá
vajících inženýrských sítí, kte
ré brání uložení nového kanali
začního řadu.

Na  začátku jara, přesněji 
v  měsíci dubnu, předpoklá
dá dodavatel stavby zahájení 
výstavby odlehčovací komory 
a  kanalizačního řadu v  mís
tech křižovatky ulic 1.  Máje 
a  Cukrovarská. Tato stavba 
bude komplikovat doprav
ní situaci jak hlavní doprav
ní tepny v  naší obci, tedy sil
nici  I/23, tak také dopravu 
na  ulici Cukrovarská. Před
pokladem je, že při průběhu 

stavby bude omezen provoz 
na silnici I/23 na ulici 1. Máje 
svedením dopravy do jednoho 
jízdního pruhu s osazením se
maforů. Bohužel, i  když jsme 
si vědomi, že toto dopravní 
omezení značně zkomplikuje 
dopravu ve  středu naší obce, 
pro realizaci výstavby je ne
vyhnutelné. Se zhotovitelem 
stavby se vedení obce dohod
lo na  co nejkratších lhůtě to
hoto dopravního omezení 
a provádění prací bez zbyteč
ného odkladu tak, aby mohla 
být páteřní komunikace  I/23 
plnohodnotně využívána co 
nejdříve po zahájení stavby.

Po  ukončení této stavby by 
měly probíhat realizace sta
vebních prací v  lokalitách ulic 
Nová osada, Martinská osa
da, Stará osada a  Hutní osada. 
Přesné termíny realizací však 
budou stanoveny až po  zahá
jení stavby a  zjištění časových 
možností jednotlivých etap vý
stavby. Proto v  současné době 

není přesný termín stanoven 
pro všechny lokality, kde bude 
výstavba kanalizačních stok 
v  naší obci probíhat. Vedení 
obce se však bude snažit o po
stupu stavebních prací občany 
naší obce včas informovat, a to 
jak prostřednictvím Zastávec
kého zpravodaje, tak i  dalšími 
cestami, jako jsou informační 
letáky, místní rozhlas, kabelová 
televize a podobně.

Jelikož tato stavba bude pod
statně omezovat dopravní ob
služnost v některých lokalitách 
naší obce, budeme se snažit 
vždy jednotlivé etapy výstav
by kanalizace řešit tak, aby v co 
nejmenší míře ovlivnily klidný 
život v  naší obci. Proto prosí
me naše občany o  pochopení 
při vzniklých omezeních, jež 
v  některých případech budou 
značně komplikovat standardní 
služby života v naší obci.

Zdeněk Milan,  
místostarosta obce

SLUŽBY PRO DŮM, DOMÁCNOST A ZAHRADU

PRÁCE TYPU „HODINOVÝ MANŽEL“

LEVNĚ, RYCHLE, KVALITNĚ

Tel.: 736 521 055

www.jk-servisnitechnik.cz

inzerce
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Obec Zastávka a Základní škola 
a Mateřská škola T. G. Masaryka 
Zastávka srdečně zvou všechny občany 
22. prosince 2010 k tradičnímu 
zpívání koled u vánočního stromu.

Od 18.00 hodin se můžete opět těšit 
na koledy zpívané se školním sborem, 
na sváteční ohňostroj a punč 
servírovaný zastáveckými hasiči.

Zpívání
  u vánočního
 stromu

Zastupitelstvo obce Zastávka si Vás dovoluje 
pozvat na jubilejní X. reprezentační ples, 
který se bude konat 25. února 2011 od 20.00 h 
v prostorách Dělnického domu Zastávka.

K tanci a poslechu hraje taneční skupina Sagita. 
Součástí plesu bude bohatá tombola. 

Cena vstupenky s místenkou 250 Kč. Předprodej 
od 1. února 2011 na obecním úřadě Zastávka.

který se bude konat v pátek 21. ledna 2011 od 20.00 hodin 
v prostorách Dělnického domu Zastávka.
K tanci a poslechu hraje taneční skupina F. K. MUSIC. 
Součástí plesu bude bohatá tombola. Cena vstupenky 20 Kč, 
místenka 80 Kč. Předprodej místenek proběhne ve středu 
19. ledna 2011 a ve čtvrtek 20. ledna 2011 vždy od 17.00 
do 18.00 hodin v předsálí Dělnického domu.
Srdečně zvou zastávečtí hasiči.

Hasičský sbor Zastávka si Vás dovoluje pozvat na

Tradiční hasičský ples,



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ    9

Registrační poplatky:
žáci 1. tř. ZŠ a mladší .................................................................zdarma
děti do 15 let .................................................................................. 30 Kč
ostatní ............................................................................................. 50 Kč

Upomínky za nedodržení výpůjční lhůty:
1. po 60 dnech ode dne půjčení .................................................. 30 Kč
2. po 80 dnech ode dne půjčení .................................................. 50 Kč
3. po 100 dnech ode dne půjčení .............................................. 100 Kč

Internet.......................................................................................zdarma
Ztráta nebo poškození čtenářské legitimace ........................... 10 Kč

Meziknihovní výpůjční služba:
za 1 knihovní jednotku ................................................................ 50 Kč 
jednorázová služba ....................................................................... 20 Kč

Schváleno Zastupitelstvem Obce Zastávka dne 24. 11. 2010

Ceník poplatků a služeb platný od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

DĚKUJI VŠEM MÝM ČTENÁŘŮM! Jarmila Zahradníková, Vaše knihovnice

OBECNÍ KNIHOVNA

Z připravovaných 
akcí na rok 2011:

13. 1. 2011 – cestovatelská 
projekce – Albánie 
a Makedonie s Danielem 
Denygrem
17. 2. 2011 – cestovatelská 
projekce – Island s Jiřím 
Márou
Březen – výstava knižních 
kuriozit z darů našich 
čtenářů
Duben – výstava 
„Historické artefakty“ – 
přílohy časopisu Živá 
historie

Toto říká zákon. Pokud obec 
sama tuto službu nezajišťu
je, může uzavřít smlouvu s  ji
nou obcí o  poskytování těchto 
služeb. Nejbližším poskytova
telem této služby je město Ro
sice ve  svém zařízení  – Dům 

s  pečovatelskou službou 
na Kamínkách.

„Zařízení je příspěvkovou or-
ganizací města Rosice, pracuje 
v něm 7 zaměstnanců a poskytu-
jí přímo zde služby celkem 72 kli-
entům. Jedná se třeba o zajištění 

obědů, nákupy, zdravotní péči, 
pomoc při úklidu, praní prádla 
a další. Tyto služby jsou posky-
továny za úhradu, podle platné-
ho ceníku,“ říká ředitelka paní 
Jana Tomšíková. „Tyto služby 
jsou poskytovány klientům, kteří 
zde bydlí, ale také těm, kteří jsou 
z jiných obcí a tyto služby si za-
jistí smlouvami s našimi pečova-
telkami. Všechny služby jsou po-
skytovány od  pondělí do  pátku 
v době od 7 do 19 hodin. Soboty 
a neděle musí zajistit rodina.“

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V ZASTÁVCE, 
ANO – NE ?
Na základě zákona 108/2006 Sb. O poskytování služeb je obec 
povinna zajistit pro seniory a zdravotně postižené občany 
sociální služby, které potřebují ke svému životu. Jedná se o starší 
občany, jejichž zdravotní stav nevyžaduje ústavní péči, ale pro 
zajištění některých potřeb z důvodu věku nebo zdravotního 
stavu potřebují pomoc nebo péči jiné osoby.
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Jak se můžeme do  Domu 
s  pečovatelskou službou 
přihlásit? 

„Tak jako všude v  podob-
ných sociálních zařízeních jsou 
i  tady pořadníky. Po  vyplnění 
přihlášky, která je na webových 
stránkách, a  dalších náležitos-
tech, hodnotí komise možnost 
zařazení uchazeče do  pořadní-
ku. Nemáme místo hned, stej-
ně i  tady se tzv. „čeká“. Klien-
ti bydlí buď v garsonkách nebo 
bytech 1+1 a 2+1 pro manžel-
ské páry. Na užívání bytů mají 
uzavřenu klasickou nájemní 
smlouvu. Platí zálohy na  tep-
lo, vodu a  elektřinu tak jako 
v  běžném bytě,“ doplňuje in
formace paní ředitelka. „Také 
společenský život našich klientů 
je velmi pestrý – máme k tomu 
parčík s  jezírkem, altánek pro 

posezení, besedy, domácí video, 
taneční večery, zájezdy a mno-
ho dalších aktivit podle přání 
našich obyvatel. Jenže kapacita 
nestačí, stále máme minimálně 
50 uchazečů na ubytování.“ 

Dalo by se psát ještě více, ale 
důvod proč je zde tento člá
nek, je jediný: Zastupitelstvo 
naší obce musí rozhodnout, 
jak dále postupovat v  oblasti 
péče o starší spoluobčany. Mu-
síme znát nejdříve požadavky 
a potřeby našich starších spo-
luobčanů. Obrátíme se pro po
moc na  členy Klubu seniorů, 
Sdružení tělesně postižených 
a Sdružení pro sluchově posti
žené, kteří mají v obci svoje po
bočky, aby nám pomohli zjistit, 
o  jaké služby máte zájem, jaké 
služby nebo pomoc potřebujete, 
co v  této oblasti Vašeho života 

postrádáte v  naší obci. Potře
bujeme znát alespoň přibližně, 
kolik občanů by mělo o služby 
tohoto charakteru zájem, kdo 
má jaké potíže, a  jak můžeme 
a musíme pomoci.

Proto po  projednání na  nej
bližším zasedání ZO bude při
praven dotazník, který bude 
potřeba vyplnit a  doručit 
na obecní úřad. Po vyhodnoce
ní rozhodne Zastupitelstvo obce 
Zastávka co dále: zřídit vlast-
ní pečovatelskou službu nebo 
uzavřít smlouvy o poskytová-
ní sociálních služeb s  dalšími 
subjekty? Záležet bude na  zá
jmu a potřebách o poskytování 
sociálních služeb ze strany na
šich starších spoluobčanů.

Zpracovala J. Baštařová, 
zastupitelka obce

Výbor má pět členů: J.  Baš
tařová  – předsedkyně, členo
vé  – A.  Štrofová, J.  Tribulová, 
J. Chmelíček a M. Dušková.

Kontrolní výbor jed
ná pravidelně jedenkrát mě
síčně, vždy týden před jed
náním ZO. Termíny budou 
na  portálu obce zveřejněny 

po prosincovém jednání zastu
pitelstva (po schválení termínů 
jednání zastupitelstva).

Kontrolní činnost může pro
vádět každý občan naší obce. 
Pokud budete mít připomín
ku, námět nebo dotaz, může
te se obrátit na  členy výboru, 
kteří Váš podnět na  jednání 

kontrolního výboru a  zastupi
telstva přednesou. Obracet se 
můžete také písemnou formou 
nebo dotazem na  emailovou 
adresu: Bastarova.Jaroslava@
seznam.cz

Rádi Vaše náměty uvítáme.
Jaroslava Baštařová, 

předsedkyně Kontrolního 
výboru obce Zastávka

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA
Na ustavujícím zasedání nově zvoleného Zastupitelstva, které se konalo 10. listopadu 

2010, byli zvoleni členové kontrolního výboru, který je ustanoven podle zákona o obcích, 

na období 2010–2014.
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V  současné době do  Za
stávky dojíždí terénní sociální 
pracovníci zpravidla dvakrát 
týdně a  poskytují poradenství 
v oblasti bydlení, zadluženosti, 

zaměstnanosti i  rodinné pro
blematiky. Práce probíhá v při
rozeném prostředí klientů for
mou návštěv v  domácnosti 
nebo doprovodů na instituce.

Pracovníci se snaží být i pro
středníky v  komunikaci mezi 
klienty, obcí, sociálními od
bory a dalšími institucemi tak, 
aby mohlo docházet k vzájem
ným dohodám.

Služby terénního progra
mu IQ  Roma servis,  o.s. jsou 
poskytovány bezplatně a  jsou 
založeny na dobrovolnosti kli
enta. Snažíme se o to, aby člo
věk ve  spolupráci s  námi zís
kal lepší přehled o  své situaci 

5. PLES MAŽORETEK
ANIFE ROSICE

PEDAGOGICKÁ ČINNOST A TERÉNNÍ 
SOCIÁLNÍ PRÁCE V ZASTÁVCE
Občanské sdružení IQ Roma servis je nestátní neziskovou 
organizací, která v Brně, Břeclavi a dalších městech a obcích 
Jihomoravského kraje poskytuje bezplatné sociálně právní 
poradenství a vzdělávací služby osobám ohroženým 
sociálním vyloučením. Služby IQ Roma servisu jsou 
v Zastávce u Brna realizovány prostřednictvím terénního 
programu.

… se koná v sobotu dne 5. 2. 2011 od 19.00 hodin v sále Dělnického domu Zastávka 
u Brna. Na plese uvidíte vystoupení všech současných skupin mažoretek ANIFE 
a možná i něco navíc. K tanci a poslechu bude hrát taneční skupina TREMOLO 
Rosice. Občerstvení a bohatá tombola zajištěna.
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a možnostech, jak ji řešit. Na
ším cílem je zvyšovat sebe
důvěru, znalosti a  dovednosti 
klientů tak, aby byli schopni 
informovaně a  vlastními sila
mi řešit své potíže, nebo jim 
včas předcházet, a žít tak spo
kojený a  důstojný život v  širší 
společnosti.

Kontaktní osoby:
Mgr. Iveta Urbánková,
terénní sociální pracovník,
iveta.urbankova@iqrs.cz,
tel.: 775 867 366

Miloslav Kavka,
terénní pracovník,
miloslav.kavka@iqrs.cz,
tel.: 774 224 510

Pedagogická činnost

Na práci terénních sociálních 
pracovníků v  Jihomoravském 
kraji navazuje pedagogický 
projekt Začni tady a teď, který 
je realizován v obcích Jihomo
ravského kraje, z nichž jednou 
je i  Zastávka u  Brna. Cílem 
projektu je udržet ve vzděláva
cím procesu děti a  mladé lidi 
se sociálně kulturním znevý
hodněním. Na  partnerské zá
kladní škole v Zastávce od říj
na probíhají interaktivní lekce 
ve  spolupráci se zaměstnanci 
školy. Zaměřujeme se na  pro
fesní poradenství a  vhodnou 
volbu navazujícího studia. Při
pravujeme žáky na  přechod 
na  střední školy, kde se mo
hou setkat s  odlišným způso
bem jednání, než na který jsou 

zvyklí. Součástí naší práce jsou 
také lekce osobnostní výcho
vy, které navazují na  učební 
osnovy škol a snaží se věnovat 
osobnosti žáků a  podrobněji 
probírat témata, na která není 
při výuce prostor. 

Naší snahou je také navázat 
komunikaci s  rodinami klien
tů a přispět tak ke zvýšení po
vědomí o  důležitosti a  význa
mu vzdělávání. Výsledkem naší 
činnosti by měl být informova
ný a  vyrovnaný mladý člověk, 
který rozumí důležitosti vzdě
lání a  ví, jak dosáhnout v  této 
oblasti svého cíle.

Kontaktní osoba: 
Silvia Zeljenková,
pedagogická pracovnice,
tel.: 775 857 357

Dobrovolnictví

Důvodů, proč se lidé stávají 
dobrovolníky, je velké množ
ství. Dobrovolná činnost jim 
může přinést pocit užitečnos
ti, nové zkušenosti, kontak
ty, nové dovednosti a  mnoho 
dalšího.

Chcete podpořit děti ze so
ciálně vyloučených lokalit, kte
ré se chtějí dobře učit a potře
bují podat pomocnou ruku? 
Rádi byste jim pomohli v jejich 
vzdělanostní dráze, která je jed
nou z cest ke kvalitnímu životu 
v naší společnosti?

Staňte se dobrovolníkem na-
šeho občanského sdružení!

Co dělá dobrovolník 
v naší organizaci?

Jedenkrát týdně (či vícekrát – 
podle možností) dochází dob
rovolník do  rodiny a  doučuje 
„svého“ klienta. Klienty jsou 
žáci základní školy, kteří budou 
rádi za pomoc při studiu jedno
ho či více předmětů. 

Co dobrovolníkům 
nabízíme?

• Jednou za  dva měsíce se 
může účastnit pravidelných 
supervizí a setkání.

• Má možnost účastnit se jed
norázových a  mimořádných 
aktivit sdružení.

• V  případě možností nabí
zí sdružení dobrovolníkům 
účast na školení.

• Každý dobrovolník dostane 
certifikát dokládající reali
zaci a  rozsah dobrovolnické 
činnosti.
 

Hledáme další dobrovolníky 
do Vyškova, Bučovic, Ivanovic 
na Hané a Zastávky.

Kontaktní osoba: 
Mgr. Nela Živčáková,
koordinátora programu JMK,
nela.zivcakova@iqrs.cz,
tel.: 775 894 248

Dobrovolníkem se může stát 
v  podstatě kdokoliv, protože 
každý z nás umí něco, co může 
nabídnout druhým…

Miloslav Kavka,
terénní pracovník pro JMK
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Po  prázdninách se členové 
klubu sešli 6. září 2010 na pra
videlné schůzi, kde se jako ob
vykle oslavovali ti, kteří měli 
v  září narozeniny. Opět všem 
jubilantům zazpívala paní Med
ková. Jednotliví členové výboru 
referovali o  tom, co se chystá 
za vycházky a jiné akce. 

Hned 13.  září 2010 se usku
tečnila vycházka do Babic, kte
rou pro členy klubu připravila 
paní Naďa Klímová.

A 15. a 16. září 2010 se šest
náct členů našeho klubu zúčast
nilo zájezdu na Slovensko, který 
uspořádal Mikroregion Kahan.

Během pobytu na  Sloven
sku zúčastnění navštívili měs
to Martin, obklopené Velkou 
a  Malou Fatrou. S  jeho krása
mi seznámila účastníky zájezdu 
Ing.  Mikušáková, manažerka 
mikroregionu Velká Fatra, kte
rá také celý zájezd koncipovala.

Další velice zajímavá zastávka 
byla v  muzeu slovenské vesni
ce. Prohlídka tohoto největšího 
slovenského skanzenu zaujala 
všechny, stejně jako prohlídka 
Martina. Ubytováni byli čle
nové zájezdu v  Jasenské dolině 
v  hotelu Brest, kde besedovali 
se starostkou obce BeláDulice. 

Tuto obec hned následující den 
také navštívili. V nedaleké Blat
nici si pak prohlédli muzeum 
Karla Plicky. O Blatnici se říká, 
že je branou do Gaderské doli
ny, perly Velké Fatry. Cesta tou
to dolinou, patřící k nejkrásněj
ším na  Slovensku, byla velmi 
příjemná. Poslední navštívenou 
zajímavostí byl zrekonstruova
ný rodný domek slavného bás
níka Jana Kollára.

Hned 21.  září 2010 se je
denáct členů klubu vypravilo 
autobusem do  Příbrami. Od
tud šli pěšky do  Zakřan krás
nou přírodou. Ze Zakřan se 
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KLUB SENIORŮ ZASTÁVKA

Vážení!
Do nového 

roku 2011 Vám 
všem přejeme 
hodně zdraví, 

štěstí, osobních 
a pracovních 

úspěchů.

Místní organizace 
Svazu tělesně 

postižených v Rosicích

Poděkování
Na Zastávce asi není nikdo, kdo by neznal cestu z části Brusy 

do Mariánského údolí. Všichni musí přitom překonat v údolí 
ještě potok. Od nepaměti přes něj vede dřevěná lávka. 

Lávka nikomu nepatří, jen ji všichni využívají, ať už při vy
cházkách, nebo při vyjížďkách na kole, a hlavně s ní „počítají“, 
neboť je to jediná nejbližší cesta na silnici v údolí. Jsou ale i tací, 
kteří si vybrali lávku jako terč poškozování, a  to i opakovaně. 
Naštěstí jsou na Zastávce lidé, kterým není jedno, že „lávka není 
jejich a proč se tedy o ni starat“… 

V minulosti se o opravy postarali většinou lidé z ulice Brusy, 
např. p. Klusáček, p. Heneš nebo p. Mecerod. Nyní po nich pře
vzali tuto starost mladší. Vloni to byli například i malí ochránci 
přírody z DDM Zastávka, kteří lávku poopravili. Letos na pod
zim byla lávka vyměněna za zcela novou.

Chtěla bych tedy za  všechny, kteří lávku využívají, alespoň 
touto cestou poděkovat těm, kteří lávku na  své náklady opět 
vyrobili, zprovoznili a  pomohli tak nám všem. Byli to p.  Bo
huslav Pavlíkovský, p. Pavel Šubert, p. Pavel Klíma a p. Radim 
Pokorný.

Za Klub seniorů Zastávka – Iva Klímová
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vrátili – kromě dvou – všichni 
pěšky zpět na Zastávku.

Koncem měsíce září se 
v  Brně na  Výstavišti v  pavilo
nu  Z uskutečnil koncert Ale
xandrovců. Na  něj jeli členové 
klubu autobusem. Pro všech
ny zúčastněné to byl obrovský 
kulturní zážitek, neboť členové 
souboru – ať zpěváci, či taneč
níci jsou opravdu vysoce profe
sionálními umělci.

A  ještě jedna akce  – tento
krát zcela nově byla zaštítěna 
členkami našeho klubu – a sice 
zahrádkářská výstava, pořáda
ná u  příležitosti Dne Zastáv
ky 25.  září 2010. Tentokrát to
tiž poprvé naše členky upekly 
moučníky z  doma vypěstova
ného ovoce, a  ty pak dodaly 
na  výstavu. Při výstavě samot
né hodnotily výpěstky zahrád
kářů a ti naopak zase provádě
li ochutnávku výrobků našich 
členek. Dvě z nich dokonce vy
hrály druhou a třetí cenu!

Říjnová schůze opět za
čala gratulacemi jubilantům 
a  pak referovali členové výbo
ru o  chystaných vycházkách 
do okolí a o připravovaném zá
jezdu do  předvánoční Vídně. 
Po oficiální části schůze promí
tl pan Procházka fotografie sta
ré Zastávky, při kterých si jistě 
všichni zavzpomínali.

V  říjnu se konaly dvě vy
cházky, jedna z  nich vedla 
do  Okrouhlíku, ke  zvířátkám, 
které chovají v  ohradách Mar
kovi, druhá vedla přes Osla
vany autobusem doSenorad. 
Ze  Senorad šli všichni už pěš
ky na Ketkovák a Malou Skálu.
Tato vycházka končila v  Nové 
Vsi, kde se všech třináct účast
níků dobře naobědvalo a  poté 
odjelo na Zastávku.

Dne 18.  října 2010 se v  ma
lém sále Dělnického domu se
šlo deset zájemců o výrobu ko
šíků z  pedigu  – instruktorkou 
jim byla mladá paní Modlová – 
a  jejich výrobky byly opravdu 
velmi pěkné! A  že jsou členky 
našeho klubu opravdu manu
álně velmi šikovné, to dokázaly 
i na listopadové schůzi, při kte
ré zdobily ubrouskovou techni
kou květináče.

Za Klub seniorů: 
Zora Stejskalová 

a Iva Klímová

inzerce
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Letos se mládež k bojům o ti-
tul mistra republiky sešla až 
v dalekých (250 km) Klatovech.

Jelikož se našim chlapcům 
v  seriálu šesti krajských turna
jů nepovedlo prosadit na postu
pová místa, jely bojovat o  body 
pouze slečny – Nataša Richterová 

(hrající za  Duras Brno) a  Dani
ela Dumková. Ve  tvrdé konku
renci 17 účastnic to neměly vů
bec lehké. Nataša byla nasazena 
jako pátá, Daniela jako čtrnáctá. 
A  jelikož se v  podstatě vyplnily 
papírové předpoklady, skonči
la nakonec Nataša devátá a Da
niela čtrnáctá. Počasí sice vyšlo 

dokonale, ale protože program 
byl velmi nabitý – v sobotu šest 
partií, v neděli tři a pak hned ces
ta domů, mnoho jsme z  Klatov 
neviděli. Ještěže v patnáctiminu
tové vzdálenosti od hracího sálu 
byl jednak obchod s  oděvy, kde 
si slečny mohly vylepšit náladu 
a vzhled, a také místní kino, kde 
se právě promítal třetí díl Shre
ka. Takže suma sumárum, výlet 
do Klatov se vydařil :)

Tohoto turnaje se zúčast-
ňujeme pravidelně a v konku-
renci 20–40 dětí si naše naděje 
nevedou vůbec špatně.

V  září obsadil třetí mís
to v  B  turnaji David Dumek, 
turnaj  A vyhrála Nataša Rich
terová, další slečna v  turnaji, 

Daniela Dumková, získala po
myslnou bramborovou medai
li. V  říjnu obsadil čtvrté mís
to v  B  turnaji David Dumek, 
třetí místo v  A  turnaji Roman 
Krupica. V  listopadu skončila 
na  bronzové příčce v  B  turnaji 
Soňa Sýkorová, v A turnaji Ro
man i Daniela spíše experimen
tovali, a  tak skončili v  polovi
ně startovního pole. Další naši 

mládežníci  – Ríša Brázda, Julie 
Richterová, Ondřej Odehnal  – 
zaznamenávají střídavé úspěchy, 
na jejich hře jsou vidět pokroky 
a v konečném hodnocení berou 
místa kolem poloviny startovní 
listiny. Hlavním cílem je, aby se 
mladí „otrkali“ a  nebáli se hrát 
naplno. A  starší využívají ten
to turnaj zejména k vyzkoušení 
nových herních variant.

Druhé úterý

MČR mládeže v rapidšachu

Již tradičně v  období pod-
zimních prázdnin šachová 
mládež z kraje Jihomoravské-
ho, Zlínského, Olomouckého, 
Moravskoslezského a  Vysoči-
ny zápolí o  tituly přeborníků 

Moravy a  Slezska. Zatím-
co loni jsme to do  Zlína měli 
kousek, letos jsme se jeli podí-
vat až do Jeseníků, konkrétně 
do Koutů nad Desnou.

Starší ročníky si jistě se slzou 
v  oku  :) vzpomenou na  škol
ní lyžařské výcvikové kurzy 
v  Loučné nad Desnou, kdy se 
v  rámci společných naučných 
vycházek chodilo právě do blíz
kých Koutů nebo na  opačnou 
stranu do Velkých Losin. Letos 

Mistrovství Moravy a Slezska
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Zastávku zatupovali sourozen
ci Dumkovi a Nataša Richtero
vá (hájící barvy Durasu Brno). 
Nataša hrála chlapeckou kate
gorii  H16, v  tvrdé konkurenci 
45 hráčů a  hráček (průměrné 
ELO 1697) získala 4 body a ob
sadila 26. místo. 

V  kategorii desetiletých ob
sadil mezi 35 startujícími David 
skvělé osmé místo, když nasbí
ral 6 bodů z 9 možných. V kate
gorii dívek se sešla zajímavá se
stava 12 dívek, kdy spolu hrály 
patnáctileté i devítileté. 

Dalo by se předpokládat, 
že starší slečny budou turna
ji jednoznačně vládnout, leč 

nebylo tomu tak. Na  prvních 
třech místech skončily „třináct
ky“ následované „jedenáctkou“, 
„devítkou“ a  teprve na  šestém 
místě skončila „patnáctka“. 
Daniela se tentokrát celkem 

úspěšně vyvarovala hrubých 
chyb, a  když jedinou porážku 
utrpěla od  celkové vítězky, se 
ziskem 6,5  bodu z  9 možných 
zaslouženě skončila na vynika
jícím třetím místě.

Dne 6.  11.  2010 se v  Brně 
odehrála první dvě kola. V prv
ním utkání se naše družstvo 
ve složení Roman Krupica, Ra
dek Musil, Daniela Dumková, 
David Dumek, Jan Hradecký 

utkalo s  týmem Sokola Vrano
vice. Naši mládežníci povolili 
soupeři pouze remízu na  prv
ní šachovnici, a tak jsme získa
li první vítězství 4,5:0,5. Dru
hé kolo proti Durasu Brno „C“ 

začalo velmi optimisticky, když 
sourozenci Dumkovi zabo
dovali. Přestože Radek Musil 
prohrál, průběžné vedení 2:1 
bylo slibné. Potom se ale v par
tii na poslední desce děly divy. 
Honza Hradecký nejprve zís
kal materiální převahu, potom 
soupeř hru vyrovnal poziční 
převahou, následovalo několik 
divokých výměn a  zčista jas
na se chlapci dohodli na remí
ze. Vedli jsme 2,5:1,5, prohrát 
jsme už nemohli, tudíž k celko
vému vítězství stačilo na  prv
ní šachovnici získat půl bodu 
za remízu. S tím se ovšem sou
peř nesmířil, po urputném boji 
urval bod na svoji stranu a tak 
skóre zápasu srovnal na 2,5:2,5. 
Vánoce přečkáme na  druhém 
místě, další tři utkání hrajeme 
v lednu a soutěž skončí posled
ními třemi zápasy v únoru.

Krajský přebor družstev 
mladšího dorostu
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Již třináctého ročníku Bran-
kovického krále  – memoriálu 
Miroslava Křivánka, úvodního 
turnaje v seriálu jihomoravské-
ho KP mládeže v rapid šachu – 
se zúčastnilo celkem 155 dětí, 
které se utkaly ve  třech turna-
jích na sedm kol.

Největší zastoupení měla kate
gorie mladších – do 11 let – kde 
mezi sebou bojovalo 85 startu
jících. Rovná padesátka se sešla 
v  kategorii starších  – do  15 let 
a  nejkratší startovní listinu měl 
turnaj dívek, i  když na  druhou 
stranu, 19 dívek je úctyhodný 
počet. A  to ještě dvě dámy daly 
přednost chlapeckému turnaji :) 

V  turnaji starších vybojoval 
Roman Krupica 3 body a skon
čil ve  středu pole na  29.  mís
tě. Mezi mladšími si vedli vel
mi dobře jak Ríša Brázda (4,0 b 
a 27. místo), tak David Dumek 
(se 4,5 b na 22. místě). V dívčím 
turnaji měla Zastávka hned tři 
želízka v  ohni. Julie Richterová 
nadělila soupeřkám tři rychlé 

maty a  se třemi body skonči
la třináctá. Lépe si vedla Soňa 
Sýkorová, která nasbírala také 
3 body a  s  lepšími pomocnými 
kritérii obsadila 11. místo. Ško
da partie v 6. kole, kdy se ve vy
hrané pozici díky své rychlé ruce 
Soňa dotkla dámy a po následné 
aplikaci pravidla „dotknuto  – 
hráno“, které se mezi hráči pre
zentuje výrazem „šáhneš – táh
neš“, ztratila Soňa nejen dámu, 
ale i partii a tím i cenný bod, kte
rý by znamenal posun o několik 

míst výše. Nejvíce se dařilo Da
niele Dumkové, která se ziskem 
6 bodů turnaj vyhrála.

Na  prvním turnaji sezony se 
tradičně vyhlašují výsledky mi
nulého ročníku. A Zastávka měla 
co slavit  – v  kategorii čtrnácti
letých slečen obsadila všechna 
medailová místa. Loňský ročník 
vyhrála Nataša Richterová (nyní 
Duras Brno), stříbro přebírala 
Daniela Dumková, bronz si od
nášela Soňa Sýkorová. Jelikož 
14. 11. 2010 hrála Nataša na tur
naji juniorů v  Přibyslavi, ceny 
za ni přebírala její mladší sestra 
Julie.

O brankovického krále

Účastníky okresního kola 
Přeboru škol v  šachu hostila 
23. 11. 2010 Zastávka. Při pre-
zenci se ve velkém sále Dělnic-
kého domu v Zastávce sešlo 8 
týmů jak v kategorii 1.–5. tříd 
základních škol, tak v  kate-
gorii 6.–9.  tříd ZŠ a  odpoví-
dajících ročníků víceletých 
gymnázií.

Naštěstí jsme nezaznamena
li situaci známou z  brněnské
ho městského přeboru škol, 
kdy v  posledních pěti minu
tách před zahájením dorazí 
90  % družstev, zde to bylo jen 
75 %  :) A to proto, že vlakem 
po  deváté hodině přijelo hned 
šest z  osmi družstev nejmladší 
kategorie.

Pokud se v nejstarší kategorii 
studentů a  žáků středních škol 
sejdou více než dvě družstva, 
lze to považovat za svátek hodný 
zápisu do  knihy rekordů. Letos 
se ale zápis konat nebude, pro
tože se sešla dvě družstva, kon
krétně domácí G  TGM Zastáv
ka a G Židlochovice. Pořadatelé 
společně s  hlavním rozhodčím 
středoškolákům připravili os
mikolovou tabulku vzájemných 

Okresní kolo Přeboru škol v šachu
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Poslední listopadovou nedě-
li zaznamenalo naše družstvo 
úspěch, když soupeře z Vrano-
vic vyprovodilo s  výsledkem 
4,5:2,5.

Kromě poslední šachovni
ce byli všichni vranovičtí hráči 

papírově o hodně silnější – roz
díl činil od  145 do  302 ELO 
bodů  – než domácí, ale na  ko
nečném výsledku se to nakonec 
neprojevilo. 

Již po půl hodině sice prohrál 
na čtvrté šachovnici Radek Mu
sil, ale vzápětí bodovou ztrátu 
kompenzovala Daniela Dum
ková výhrou na  šesté desce, 

na druhé Dušan Lacko remizo
val, Michal Kratochvíl na  páté 
podlehl, Aleš Dumek na sedmé 
přidal bod. 

Za  stavu 2,5:2,5 si Nataša 
Richterová na  první desce při
psala bod za vítězství a začalo být 
velmi veselo. Celkovou výhru 
nakonec pečetil Roman Krupica 
vítězstvím na třetí šachovnici.

zápasů scheveningským systé
mem, což znamenalo, že v pod
statě hrál každý s  každým, ně
kteří pro jistotu dvakrát. Domácí 
ve  složení Michal Keda, Pavel 
Just, Jan Vaverka, Michal Krato
chvíl, Miroslav Novotný a  Ma
touš Kolařík podávali vyrovnané 
výkony, a po 5 vítězstvích, 2 re
mízách a jedné prohře zaslouže
ně zvítězili a  postupují do  kraj
ského kola.

V prostřední kategorii patřilo 
k favoritům družstvo Gymnázia 
TGM Zastávka, které nastoupilo 
v sestavě Rudolf Zezula (TJ Ná
měšť nad Oslavou, stříbrný 
na  MMaS), Nataša Richterová, 
Roman Krupica a Daniela Dum
ková. Připomeňme si, že ve stej
né sestavě letos v březnu v repub
likovém finále loňského ročníku 
obsadili osmé místo. Předpo
slední listopadové úterý nedali – 
podobně jako Chuck Norris  – 
nikomu nic zadarmo a bez ztráty 
jediného bodu turnaj s 28 zápa
sovými body suverénně vyhráli. 
Na druhém postupovém místě se 
s 19 body umístil tým Gymnázia 
Židlochovice „A“. Bronzový stu
pínek si se ziskem 16 bodů zajis
til tým ZŠ Kuřim Jungmannova. 

Bramborovou medaili bralo 
za 12,5 bodu družstvo ZŠ a MŠ 
TGM Zastávka, které tvořili: Ra
dek Musil, Soňa Sýkorová, On
dřej Odehnal, Markéta Krato
chvílová a  Kryštof Kratochvíl. 
Na dalších místech se umístili ZŠ 
a MŠ Střelice (12,5 b), G Židlo
chovice „B“ (10 b), ZŠ TGM Raj
hrad (8 b), ZŠ Ořechov (6 b).

Mezi osmi nejmladšími týmy 
si nejlépe vedlo družstvo ZŠ 
Kuřim Jungmannova (22,5  b). 
Druhou postupovou příčku ob
sadila pro změnu opět Kuřim, 
tentokrát ZŠ Kuřim Tyršova „A“ 
(21 b). Na třetím místě se umís
til tým ZŠ Vranovice (18  b). 
Čtvrtí skončili domácí mládež
níci ze ZŠ a MŠ TGM Zastávka 
(14,5  b). Dále následovaly ZŠ 
Modřice (14 b), ZŠ Kuřim Tyr
šova  „B“ (8,5  b), ZŠ Hrušova
ny (8,5  b) a  ZŠ Zakřany (5  b). 
Oproti loňsku je to pro naše nej
mladší veliký úspěch umocněný 

tím, že na první šachovnici hra
jící David Dumek uhrál 6 bodů 
ze 7 možných, na druhé šachov
nici Ríša Brázda získal dokon
ce 6,5 ze 7 možných! Zastávka 
tak měla nejlepší hráče turnaje 
na první i druhé šachovnici. Ško
da, že si Julie Richterová vybírala 
svoji slabší chvilku (2 b). Otakar 
Nosek, úplný nováček v soutěži, 
čerpal zkušenosti z  první vel
ké akce. Lze říci, že turnaj byl 
v  dobrých rukou hlavního roz
hodčího Miroslava Hurty, které
mu úspěšně sekundovali členové 
organizačního týmu Dušan Lac
ko, Aleš Dumek, Nataša Richte
rová (st.). Tudíž turnaj probíhal 
v pohodě (a víceméně i v klidu). 
Také proto mohl starosta obce, 
pan Petr Pospíšil, pod jehož zá
štitou se turnaj konal, předat 
ceny dříve, než bylo plánováno. 
Děkujeme OÚ za (finanční i ne
finanční) podporu při pořádání 
této soutěže.

Okresní přebor 
družstev Brno-venkov
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Možná by někdo řekl  – Mi-
ghty Shake ante portas! Tedy 
Mighty Shake zůstal před bra
nami, myšleno před branou 
TOP 3 skupiny tří nejlepších 
v  ČESKO SLOVENSKO MÁ 
TALENT a  před branou an
gažmá v Las Vegas v USA. Má 
to ale malý háček  – my to tak 

vůbec necítíme, a přesto že nás 
to v  koutku trochu mrzí (kaž
dý chce vyhrát a kdo říká že ne, 
nemluví úplnou pravdu), jsme 
opravdu spokojení.

Finále bylo dramatické a plné 
krásných výkonů a  jedineč
ných, zábavných a  inspirativ
ních čísel. Taky čísel, která tam 
být (možná) ani neměla, nebo 
která zaostala za  očekáváním, 
přestože byla favority bookma
kerů. Vítězové Dae Men jsou ti, 
kteří vyhráli právem. 

Šli jsme do  toho s  tím, že 
Penízek JE kontroverzní věc, 

která se nemusí každému lí
bit a  pravděpodobně rozdělí 
diváky na  dvě skupiny: na  tu, 
která ho plně podpoří, a na tu, 
která ho zatratí. Tohle zdánli
vé dilema řešíme často, když 
nejdeme podle not mainstrea
mu ve  street dance formacích 
na soutěžích nebo přehlídkách. 
Pro Mighty Shake je to ale di
lema jen zdánlivé. Protože my 
tancujeme a hrajeme to, co cítí
me a co považujeme za správné 
a vycházející z nás. Tento tanec 
a  taneční a  scénické divadlo je 
náš život.

A  jsme pyšní na  to, že je to 
vlastní dílo od A do Zet: 
• Prvotní nápad  – zpravidla 

Michal Fatr Majtyšejk Holý
• Po  prvotním zatracení ná

padu  – jeho rozpracová-
ní a  dotažení až do  absur
dit a  blbin  – všichni, včetně 
skupinky tanečních veterá
nů (tedy tanečníků ne tolik 
mladých)

MIGHTY SHAKE ZASTÁVKA
FINÁLE ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT

V neděli 28.listopadu 2010 se taneční skupina Mighty Shake 
Zastávka zúčastnila finálového kola talentové show ČESKO 
SLOVENSKO MÁ TALENT se zkrácenou formací Penízek. Přestože 
na mety nejvyšší v této soutěži nedosáhla, zanechala velmi 
výraznou stopu a určitě přispěla k propagaci Zastávky víc, než 
kdokoliv jiný v poslední době (na semifinále a finále se pokaždé 
dívalo přes jeden milion televizních diváků). Následující článek 
není běžným informačním textem. Hodně obyvatel obce jistě 
televizi Prima sledovalo, a proto ani povšechnou informaci 
nepotřebuje, článek je ale svého druhu výpovědí skupiny o její 
filozofii a vnitřní síle.

Děkujeme vám všem za podporu, my jsme spokojení!

„Vy patríte do finále, spravili stě dnes krásne číslo. Ďakujem!“
Jaro Slávik
„Chci se bavit! Mě se vaše vystoupení líbí. Je to jako film… film 
u kterýho si odpočinu, kterej je zajímavej.“
Lucie Bílá
„Je celkem logický, proč jste ve finále. V tom scénickým vyjádření 
jste možná nejlepší ze všech, nebo patříte mezi nejlepší.“
Jan Kraus
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• Choreografie  – Fatr a  spol. 
s ručením neomezeným, po
kud jde o nápady, vychytávky 
a skryté jinotaje

• Design – všichni
• Kostýmy  – rukodělná práce 

téměř stoprocentně vlastní 
výroby za  příležitostné pod
pory maminek a  paní Dáši. 
(Uklízečka v  Dělňáku občas 
musí šílet. Pak že dnešní mlá
dež není manuálně zručná)

• Hudba  – naprosto SKVĚ
LÁ záležitost člena skupi
ny Jeana, zcela profi filmová 
a  scénická originální tvorba, 
kterou převyšujeme většinu 
ostatních.

• Tanec  – všichni, naplno, 
srdcem a  přitom semknutě 
jako jeden tým s  obrovskou 

vnitřní silou, odpovědností 
a soudržností.

Myslíme si a  jsme přesvěd
čeni, že TOHLE JE TEN TA-
LENT a  je fuk, jestli to nějaká 
soutěž posvětila, nebo ne.

Děkujeme všem, kteří nás 
posunuli svými „esemeska
mi“ do  finále. Jsme si vědo
mi toho, že jste do toho vrazi
li nemalé peníze (my ostatně 
taky…) a jsme vám za to velmi 
vděční. Zavazuje to a FAKT si 
toho vážíme. Ani nevíte s  ja
kými pocity čteme vaše po
chvalné a  podpůrné reakce 
na  Facebooku a  na  webech. 
Všimněte si jedné věci  – li
šíte se od  ostatních i  vy, naši 

fanoušci! Jak to? No podívej
te se schválně na fanoušky ně
kterých jiných skupin, kteří 
podporují svou skupinu tím, 
že nadávají ostatním a  různě 
je haní. Vy to neděláte, všimli 
jste si toho? Vy, naši podporo
vatelé a  fanoušci, prostě píše
te, že se vám to líbí a  fandí
te nám, nebo NÁM napíšete, 
co se vám nelíbilo. Zůstaňte 
u toho, prosím.

Udělali jsme všichni společ
ně malý krok v  nějaké soutě
ži, ale velký skok pro Mighty 
Shake Zastávka.

Ludvík Vaverka
www.mighty-shake.com

lvaverka@mighty-shake.com



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 21

Pořadí Tým Záp. + 0 - Skóre Body (Prav)
 1. Šaratice 14 9 3 2 39:16 30 (9)
 2. Křenovice 14 8 4 2 33:21 28 (7)
 3. Zastávka 14 8 3 3 26:19 27 (6)
 4. MS Brno 14 8 2 4 33:18 26 (5)
 5. Únanov 14 7 2 5 25:17 23 (2)
 6. Žebětín 14 5 5 4 25:21 20 (1)
 7. Práče 14 6 1 7 21:32 19 (2)
 8. Újezd 14 5 3 6 21:24 18 (3)
 9. Měnín 14 5 2 7 35:31 17 (4)
10. Tuřany 14 5 2 7 23:21 17 (4)
11. Šatov 14 4 4 6 15:21 16 (5)
12. Jaroslavice 14 4 3 7 22:29 15 (6)
13. Modřice 14 3 3 8 18:31 12 (9)
14. Višňové 14 2 1 11  9:44 7 (14)

A3B – I.B třída dospělých – skupina B

Pořadí Tým Záp. + 0 - Skóre Body (Prav)
 1. Ivančice B 14 13 1 0 53:9 40 (13)
 2. Zbýšov B 14 10 1 3 43:19 31 (7)
 3. Drásov 14 9 3 2 39:23 30 (3)
 4. Střelice 14 9 1 4 37:13 28 (7)
 5. Lažánky 14 8 3 3 35:18 27 (3)
 6. Dolní Loučky 14 7 1 6 27:29 22 (4)
 7. Chudčice 14 6 2 6 26:28 20 (2)
 8. Zakřany 14 6 2 6 32:35 20 (2)
 9. Zastávka B 14 6 0 8 31:34 18 (-9)
10. Deblín 14 5 0 9 29:37 15 (6)
11. Řeznovice 14 4 0 10 25:38 12 (9)
12. Troubsko 14 3 2 9 20:40 11 (7)
13. Mor. Knínice 14 2 1 11 19:55 7 (17)
14. Kupařovice 14 1 1 12 13:51 4 (20)

A2B – III. třída muži – skupina B

TJ ČECHIE ZASTÁVKA
Tabulky po podzimní části ročníku 2010/2011
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Pořadí Tým Záp. + 0 - Skóre Body (Prav)
 1. Zbýšov 13 12 1 0 55:11 37 (19)
 2. Novosedly 13 10 1 2 42:20 31 (13)
 3. Ivančice 13 9 2 2 40:14 29 (8)
 4. Miroslav 13 7 4 2 31:22 25 (7)
 5. Kohoutovice 13 6 3 4 45:21 21 (3)
 6. H. Kounice 13 6 1 6 39:31 19 (1)
 7. Únanov 13 5 3 5 33:23 18 (3)
 8. Pohořelice 13 4 2 7 31:33 14 (7)
 9. IE Znojmo 13 4 1 8 19:33 13 (8)
10. Oslavany 13 3 3 7 15:26 12 (9)
11. Zastávka 13 3 1 9 14:49 10 (-11)
12. Přímětice 13 2 2 9 17:43 8 (10)
13. Dobšice 12 0 2 10 6:61 2 (16)

Pořadí Tým Záp. + 0 - Skóre Body (Prav)
 1. St. Lískovec 11 9 2 0 40:8 29 (11)
 2. Přímětice 11 8 1 2 23:14 25 (10)
 3. Nikolčice 11 8 0 3 26:10 24 (6)
 4. Kohoutovice 11 7 2 2 32:11 23 (5)
 5. Hrušovany n. J. 11 7 1 3 39:21 22 (4)
 6. Vojkovice 11 6 0 5 19:24 18 (0)
 7. Ivančice 11 4 3 4 26:16 15 (0)
 8. Vel. Pavlovice 11 3 2 6 18:25 11 (7)
 9. Zastávka 11 2 5 4 11:18 11 (-4)
10. Miroslav 11 1 1 9 6:34 4 (11)
11. Zbýšov 11 1 1 9 12:41 4 (11)
12. Pohořelice 11 1 0 10 9:39 3 (12)

C2B – I. třída dorostu – skupina B

E2B – I. třída žáků starších – skupina B
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Pořadí Tým Záp. + 0 - Skóre Body (Prav)
 1. Kohoutovice 11 11 0 0 80:6 33 (15)
 2. Vojkovice 11 7 3 1 64:20 24 (6)
 3. Zastávka 11 8 0 3 47:22 24 (9)
 4. Ivančice 11 7 0 4 37:21 21 (6)
 5. Miroslav 11 7 0 4 40:30 21 (6)
 6. Zbýšov 11 6 1 4 60:35 19 (4)
 7. Nikolčice 11 5 2 4 20:22 17 (1)
 8. St. Lískovec 11 4 1 6 19:36 13 (5)
 9. Vel.Pavlovice 11 2 3 6 30:34 9 (9)
10. Pohořelice 11 2 2 7 36:48 8 (7)
11. Přímětice 11 1 0 10 30:64 3 (12)
12. Hrušovany n. J. 11 0 0 11 6:131 0 (18)

Pořadí Tým Záp. + 0 - Skóre Body (Prav)
 1. Zbýšov 11 11 0 0 127:2 33 (18)
 2. Kuřim A 11 10 0 1 100:4 30 (15)
 3. Rosice 11 8 1 2 42:33 25 (7)
 4. Tišnov 11 8 0 3 54:16 24 (6)
 5. Zastávka 11 6 0 5 41:26 18 (0)
 6. Říčany 11 5 0 6 25:67 15 (0)
 7. Čebín 11 4 1 6 22:46 13 (2)
 8. Kuřim B 11 4 0 7 36:58 12 (3)
 9. Dolní Loučky 11 3 1 7 28:52 10 (8)
10. Vev. Bítýška 11 2 0 9 19:71 6 (12)
11. Zbraslav 11 2 0 9 24:79 6 (12)
12. Domašov 11 1 1 9 14:78 4 (11)

F2B – I. třída žáků mladších – skupina B

G1C – OP starší přípravka – skupina C
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ŠK
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Malí umělci přicházejí 
do školy poprvé v šesti až osmi 
letech, kdy se v  přípravné vý
chově seznamují se základy vý
tvarného oboru, kreslí první 
obrázky a  vyrábějí drobné vý
robky. Samotné studium je roz
děleno do  dvou stupňů. První 
stupeň navštěvují žáci od osmi 
do patnácti let, navazující dru
hý stupeň končí v osmnácti le
tech. A čím je třeba děti do ško
ly vybavit? Pracovním oděvem, 
který ochrání oblíbená trička 
a džíny či šatičky a umožní jim 
nerušeně pronikat do  tajů vý
tvarného umění a rozvíjet svou 
fantazii. Nástroje, materiály 
a  další potřebnou výbavu mají 
k dispozici ve škole. 

Studium výtvarného oboru 
není jen o kreslení či malování, 
mezi nejoblíbenější techniky 

patří například keramika. Tu si 
žáci často vybírají k  vytvoření 
závěrečné práce, která je ukon
čením studia každého stup
ně. Vedle ručního modelování 

zahrnuje i  práci s  hrnčířským 
kruhem. Tradiční technikou, 
kterou děti v  průběhu studia 
zvládnou, je například lino
ryt, méně rozšířená je naopak 
práce se sklem. Opracovávání 

barevných skleněných střípků 
a  jejich spojování cínem je již 
náročnější, ale pro děti velmi 

zajímavé. Mezi náročnější tech
niky patří také tvorba prostoro
vých výrobků z různých druhů 
papíru, která vyžaduje nejen 
představivost, ale také šikovné 
ruce a  velkou dávku trpělivos
ti. Počítačová grafika pak dětem 
otvírá netušené možnosti v jim 
velmi známém prostředí. Ve vý
uce žáci získají potřebné teore
tické základy a na výstavách, je
jichž návštěva výuku doplňuje, 
se učí porozumět konkrétním 
stylům.

NA NÁVŠTĚVĚ V ZUŠ, TENTOKRÁT 
VE VÝTVARNÉM OBORU
Před časem jsme se rozhodli přiblížit všem spoluobčanům 
na stránkách Zpravodaje výuku v Základní umělecké škole 
v Zastávce. Návštěvu jsme začali v oboru, který spojuje 
hudbu a pohyb. Tentokrát nahlédneme pod pokličku našim 
výtvarníkům.

Výroba keramiky na hrnčířském kruhu

Ruční modelování keramiky z šamotové 
hlíny

Zpracování skla technikou tiffany (pájení 
cínem)

Počítačová grafika

Lis pro výrobu linorytu a ukázky hotové 
práce
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Výuka ve výtvarném oboru je 
kolektivní. Mnohdy pracují žáci 
na  společném díle nebo si vzá
jemně pomáhají, zároveň mají 
možnost sledovat práci spolu
žáků a soutěžit s nimi, což pod
poruje jejich rozvoj. Výuka je 
zpestřena účastí na různých sou
těžích, kde mohou své doved
nosti srovnat s žáky jiných škol. 

V  minulém školním roce se 
žáci zúčastnili například me
zinárodní soutěže „Malujeme 
po síti“ pořádané Českým roz
hlasem nebo soutěže „Můj kou
sek Země“, kterou vyhlašuje 
již několik let Česká geologic
ká společnost. Své dovednos
ti rozvíjejí i  v  dalších akcích. 
Příkladem je zajímavý projekt 
brněnské konceptuální výtvar
nice Kateřiny Šedé nazvaný 
„Líšeňský profil“, do  kterého 
se v září letošního roku zapoji
li někteří žáci. Účastníci tohoto 

projektu měli za úkol nakreslit 
siluetu Staré Líšně, pak ji oto
čit tak, aby připomínala lidskou 
tvář. Následně měli v Líšni najít 
člověka, starousedlíka, kterému 
se profil daného místa nejvíce 
podobá a  nakreslit jeho por
trét z profilu. Z tisícovky profi
lů Líšně i jejich občanů má ná
sledně vzniknout kniha, podle 
níž si pak obyvatelé Líšně zvolí 
„Líšeňský profil“. Kresby všech 
účastníků projektu budou 
umístěny v galerii v Sheffieldu. 

Své práce žáci prezentují 
také na  výstavách v  naší obci, 
a  to jednak na  stálé výstavě 
umístěné ve  výloze pekařství 

a  na  každoroční červnové vý
stavě ve foyer obecního úřadu. 

Studium v  základní umělec
ké škole je dobrou přípravou 
pro žáky, kteří chtějí dále po
kračovat na střední a případně 
vysoké škole uměleckého za
měření. Je však určeno každé

mu, bez ohledu na jeho budou
cí plány. Získané dovednosti 
mohou žáci uplatnit v různých 
oborech, rozvoj uměleckého cí
tění je navíc důležitou součástí 
formování osobnosti. 

Jiří Skřípek, zástupce ředitele
Milena Krupicová,  

učitelka výtvarného oboru

Výstava v prostorách obecního úřadu 
na téma smysly (sluch) Vypalování raku keramiky

Výstava v prostorách obecního úřadu 
na téma smysly (zrak a hmat)

Výstava keramiky na téma kavárna 
ve výloze pekařství

Objektová tvorba – papírové společenské 
šaty (model z filmu Návrat do Cold 
Mountains)

Vázy – raku keramika

Žáci „přípravky“ při práci



X-PAD

X-PADDům dětí a mládeže ZASTÁVKA pořádá
OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ZASTÁVKY

V TANCOVÁNÍ NA PODLOŽKÁCH

22. 1. 2011
od 10.00 h v sále 

Dělnického domu 

v Zastávce

Kategorie: 5–10 let, 11–15 let a 16–99 let

Více info na:
www.

.cz
ddmzastavka

Přihlášky nejpozději do 17. 1. 2011.

X-PAD



ZUŠ – Kombinovaná technika – pastely a tempera

Zájezd do Martina a Velké Fatry
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