
Červenec – září
3/2016

Z A STÁVK A

ZPRAVODAJ



Stavební opravy ve školských zařízeních



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 3

SLOVO REDAKCEOBSAH

VYDÁVÁ
Obecní úřad Zastávka,
Hutní osada 14
Tel.: 546 429 048, 546 429 412
Evidenční číslo: E10111

REDAKČNÍ RADA
Václava Pečenková
Petr Pečenka
e ‑mail: vpecenkova@seznam.cz

DESIGN A SAZBA
Jaroslav Macháček

TISK
Michal Eliáš

FOTOGRAFIE 
NA OBÁLCE 
ZPRAVODAJE:

Družstvo mladých hasičů 
na Mistrovství MHJ a ČHJ

 3 Slovo redakce

 4 Slovo starosty

 5 Výpisy z usnesení 
z jednání ZO

10 Mobilní rozhlas

11 Jak nám to jde s odpady?

12 Opravy ve školských 
zařízeních

14 Zahrada paměti v areálu 
Domova pro seniory

16 Svaz tělesně postižených 
v ČR, z. s., MO Rosice

17 Klub seniorů

20 Letní tábor mladých 
hasičů

22 Mistrovství MHJ a ČHJ 
v požárním sportu 2016

25 Muži TJ Čechie Zastávka 
v první sezóně v 1. A třídě

26 Příprava fotbalistů 
v plném proudu

27 HC Zastávka – Děti 
na bruslích

28 Zájezdy DDM ZASTÁVKA 
na podzim 2016

28 V Domečku po prázdninách 
nezahálíme

Vážení čtenáři ZZ,

právě otvíráte stránky letošního předposledního čísla 
Zpravodaje. O čem si můžete počíst tentokrát?

Jako obyčejně zjistíte, že Zastávka, její obyvatelé 
a členové sportovních, kulturních a zájmových spolků 
strávili úžasně pohodové, ale i dynamické tři měsíce. 
Rovněž jejich aktivity, stejně jako aktivity vedení obce 
v uplynulém období se počítají na desítky. Podstatný je i cíl 
jejich snažení. Aby se Zastávce a Zastáveckým jen a jen 
dařilo. Přesvědčit vás o tom také mohou např. v rubrice 
Obec informuje instrukce pro aplikaci nové služby občanům 
„Mobilní rozhlas“, nebo reportáž z otevření Zahrady paměti 
Domu seniorů Zastávka. K letním měsícům rozhodně 
patří tábory a soutěže. I o tom budou příspěvky mladých 
hasičů, fotbalistů a DDM Zastávka. Mezi nejaktivnější 
přispěvatele ZZ rozhodně můžeme počítat klub seniorů, 
ani jejich texty a fotografie o aktivitách v letních měsících 
nechybí v dnešním třetím čísle podzimního Zpravodaje.

Vážení čtenáři, příjemnou podzimní atmosféru a klid 
Vám přeje

Redakce ZZ
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou pod-

zimní číslo Zastáveckého zpra-
vodaje a  jsem velmi rád, že Vás 
v  jeho úvodu mohu pozdravit 
slovem starosty obce. Doufám, 
že většina z Vás prožila příjem-
né léto, při kterém jste načerpali 
dostatek sil do hektického závě-
ru roku. 

Jestliže léto jako vždy uteklo 
velice rychle, stejně rychle utekly 
již téměř dva roky, kdy jsme ne-
museli sledovat volební kampaně 
a  podstupovat prakticky každo-
denní mediální masáž. V  letoš-
ním roce nás čekají volby krajské 
a senátní a v několika nejbližších 
letech vždy alespoň jedny vol-
by. Osobně považuji volby kraj-
ské za velice důležité, protože se 
jedná rovněž o  volby do  samo-
správného orgánu a navíc do or-
gánu, který je obcím nejblíže. 
Byl bych proto velice rád, kdyby  
nové krajské zastupitelstvo bylo 
minimálně stejně vstřícné vůči 
zájmům a potřebám obcí. A po-
kud byste zakroužkovali na  líst-
ku i některého občana Zastávky, 
to by bylo zvlášť dobře.

V  tomto čísle Zastáveckého 
zpravodaje se dozvíte úvodní 
informace o  nové službě „Mo-
bilní rozhlas“, kterou se budeme 
snažit zavést. V žádném případě 
nechceme nahradit místní roz-
hlas, webové stránky, zpravodaj 
či další možnosti informová-
ní. Aplikace „Mobilní rozhlas“ 
pouze umožní, aby Vám zprávy 

přicházely konkrétně do  vašich 
e-mailů. Pokud v přihlašovacím 
formuláři poskytnete i číslo mo-
bilního telefonu, mohou vám být 
významné zprávy zasílány i sms 
nebo hlasovou zprávou. Pokud 
někdo využívá e-mailovou ko-
munikaci, byli bychom rádi, 
kdybyste se do této aplikace při-
hlásili a časem případně pomoh-
li s jejím rozšířením.

Pokud jsem se zmínil o infor-
macích a informovanosti, tak se 
musím pár slovy zmínit i o nově 
otevíraném informačním cent-
ru v bývalé nádražní restauraci. 
Jsem si vědom toho, že nejsme 
zase tak velká obec, abyste se 
o  připravovaných akcích nedo-
zvěděli odjinud, ale i  tak bych 
byl rád, kdybyste si našli čas 
a  informační centrum navštívili 
a případně nám poskytli námě-
ty pro jeho zlepšení. V současné 
době probíhá debata o  způso-
bu provozování tohoto centra. 
Máme v zásadě možnost provo-
zovat toto středisko jako typic-
ké informační centrum, které 
bude poskytovat údaje o akcích 
v  obci a  jejím okolí a  o  dalších 
turistických či jiných zajíma-
vostech. Druhou variantou je 
umožnit v novém středisku i ko-
nání takzvaně menšinových ak-
tivit, jakými jsou výstavy, tvůrčí 
dílny, cestopisná setkání, projekt 
„Zpátky do  lavic“ či další akti-
vity. Pokud byste měli jakýkoliv 
nápad či námět, budu rád, když 
se o něj se mnou podělíte. Třeba 

bychom společně mohli vybudo-
vat místo nejen pro informování, 
ale i pro další setkávání se.

Jak jsem již v předešlém slově 
starosty avizoval, budu mnohem 
častěji mluvit o separaci odpadů. 
Ta bude mít stále zásadnější vliv 
na  rozpočet obce i  na  rozpočet 
všech domácností v obci. V sou-
časné době budou zahájeny prá-
ce na  tvorbě materiálu „Plán 
odpadového hospodářství obce 
Zastávka“, který by měl nastí-
nit jak zlepšit separaci odpadů. 
Chtěl bych Vám samozřejmě po-
děkovat za to, že již nyní odpady 
třídíte. Nicméně je skutečností, 
že přes rostoucí množství vytří-
děných odpadů nedochází k po-
klesu množství komunálního 
odpadu. Právě to je však nezbyt-
ným předpokladem k tomu, aby-
chom udrželi cenovou hladinu 
za odpady v takové výši, aby ne-
muselo dojít k masivnímu navý-
šení poplatků za  odpad. Pokud 
by někdo měl nápad, jak zlepšit 
separaci odpadů, může se obrátit 
na mne nebo na Mgr. J. Baštařo-
vou, předsedkyni komise život-
ního prostředí.

Vážení spoluobčané,
přeji Vám příjemné počte-

ní v  tomto čísle Zastáveckého 
zpravodaje a  především hodně 
zdraví, štěstí a pohody do závě-
ru roku 2016. Těším se na setká-
ní s vámi.

Petr Pospíšil, starosta obce
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VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 25. 5. 2016
I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného 25. 5. 2016
2. rozpočtové opatření č. 5/2016 obce Zastávka
3. účetní závěrku obce Zastávka za  rok 2015 

s  tím, že tato závěrka poskytuje věrný a po-
ctivý obraz účetnictví a finanční situaci účet-
ní jednotky obce Zastávka. Chyby uvedené 
ve zprávě o přezkoumání hospodaření budou 
opraveny v následujícím účetním období.

4. účetní závěrku Základní školy a  Mateřské 
školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková 
organizace s  tím, že tato závěrka poskytuje 
věrný a  poctivý obraz účetnictví a  finanční 
situaci této účetní jednotky

5. výsledek hospodaření příspěvkové organi-
zace Základní škola a  Mateřská škola T.  G. 
Masaryka Zastávka, příspěvková organizace, 
dále pak hospodářský výsledek této organiza-
ce ve výši 353,53 Kč.

6. rozdělení kladného hospodářského výsledku 
do fondů této organizace takto: příděl do re-
zervního fondu ve výši 353,53 Kč

7. účetní závěrku Domu dětí a  mládeže, 
Zastávka, okres Brno-venkov s  tím, že tato 
závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účet-
nictví a finanční situaci této účetní jednotky

8. výsledek hospodaření příspěvkové organi-
zace Dům dětí a  mládeže, Zastávka, okres 
Brno-venkov. Záporný hospodářský výsledek 
této organizace ve  výši –6871,76 Kč z  hlav-
ní činnosti a  kladný hospodářský výsledek 
4,29 Kč z doplňkové činnosti.

9. pokrytí záporného hospodářského výsledku 
z hlavní činnosti ve výši 6871,76 Kč z rezerv-
ního fondu příspěvkové organizace z přede-
šlých období a schvaluje rozdělení kladného 
hospodářského výsledku z  doplňkové čin-
nosti do  fondů této organizace takto: příděl 
do rezervního fondu ve výši 4,29 Kč.

10. dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Domu dětí 
a mládeže, Zastávka, okres Brno-venkov

11. smlouvu o  poskytnutí dotace z  roz-
počtu Jihomoravského kraje (smlouva 
č.  035845/16/OKH) mezi Jihomoravským 
krajem jako poskytovatelem, Domem dětí 
a mládeže, Zastávka, okres Brno-venkov jako 
příjemcem a  obcí Zastávka jako zřizovate-
lem, jejímž předmětem je poskytnutí dotace 
ve  výši 200 000  Kč na  „Zlepšení zabezpeče-
ní areálu a rozšíření herních ploch v objektu 
DDM Zastávka“ a pověřuje starostu obce je-
jím podpisem

12. další peněžitý vklad ve výši 25 000 Kč a rov-
něž i  převzetí závazku ke  splacení tohoto 
vkladu do  základního kapitálu společnos-
ti KTS  Ekologie  s.r.o. se sídlem Hutní osa-
da 14, 664 84 Zastávka, 664 84, IČ: 28310942, 
zapsané v  obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v  Brně, oddíl  C, vložka 
60416. ZO současně pověřuje starostu, aby 
učinil za  obec jako společníka společnosti 
KTS Ekologie s.r.o. veškeré s tímto související 
právní úkony, zejména učinil podpis písem-
ného prohlášení týkajícího se převzetí vkla-
dové povinnosti.

13. nové znění stanov Svazku vodovodů a  ka-
nalizací se sídlem Kounická 1598/78, 664 91 
Ivančice, IČ: 49458892, podle předloženého 
návrhu a s formálními změnami navrženými 
v rozpravě a pověřuje starostu, aby na řádné 
valné hromadě Svazku vodovodů a kanalizací 
Ivančice hlasoval pro schválení nového znění 
stanov Svazku v souladu s předloženým ná-
vrhem a s případnými formálními změnami 
navrženými v rozpravě

14. koupi pozemku p.  č. 633/3, ostatní a  jiná 
plocha, o výměře 178 m2, a příslušnou kup-
ní smlouvu se společností RENOMAG 
spol. s. r. o. jako prodávajícím a obcí Zastávka 
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jako kupujícím, za cenu 17 800 Kč a pověřuje 
starostu obce jejím podpisem

15. prodej pozemku p.  č.  1735/2, ostatní plo-
cha, o  výměře 82  m2, a  příslušnou kupní 
smlouvu KS4/2016 mezi firmou RENOMAG 
spol.  s.r.o. jako kupujícím a  obcí Zastávka 
jako prodávajícím za cenu 8 200 Kč a pověřu-
je starostu obce jejím podpisem

16. prodej pozemků p.  č. 86/45, ostatní plocha, 
o výměře 202 m2, p. č. 47/5, ostatní plocha, 
o výměře 26 m2, p. č. 51/2, zahrada, o výmě-
ře 14  m2 a  příslušnou kupní smlouvu mezi 
J.  K., Kloboučky  534 jako kupujícím a  obcí 
Zastávka jako prodávajícím za cenu 25 168 Kč 
a pověřuje starostu obce jejím podpisem

17. prodej pozemků p.  č.197/3, travní plocha, 
o výměře 51 m2, p.  č. 196/4, zahrada, o vý-
měře 107 m2, vzniklého z části pozemků p. č. 
197/1, travní plocha a z části pozemku p. č. 
196/1, zahrada, na  základě geometrického 
plánu č.  1095-308/2015, a  příslušnou kupní 
smlouvu mezi D. T., Červený vrch 231, jako 
kupujícím a obcí Zastávka jako prodávajícím 
za cenu 25 168 Kč a pověřuje starostu obce je-
jím podpisem

18. prodej pozemku p.  č. 196/5, zahrada, o  vý-
měře 87 m2, vzniklého z části pozemku p. č. 
196/1, zahrada, na  základě geometrického 
plánu č.  1095-308/2015, a  příslušnou kupní 
smlouvu mezi I.  Š, Červený vrch  231, jako 
kupujícím a obcí Zastávka jako prodávajícím 
za cenu 9 048 Kč a pověřuje starostu obce je-
jím podpisem

19. ukončení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 
163/1 mezi H. K. a obcí Zastávka

20. uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi měs-
tem Rosice a  obcí Zastávka, jejímž před-
mětem je výkon přenesené působnosti 
v  rozsahu ustanovení § 40 odst.  5 písm.  b) 
v  souvislosti s  ustanovením § 16 odst.  1 zá-
kona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-
cích. Na základě této smlouvy bude Městský 
úřad Rosice místně příslušným správním 
orgánem pro výkon agendy speciálního 

stavebního úřadu ve  věcech místních ko-
munikací pro správní obvod obce Zastávka. 
Výkon agendy bude MěÚ Rosice zabezpečo-
vat pro obec Zastávka bezplatně.

21. příkazní smlouvu mezi obcí Zastávka jako 
příkazcem a  Tender Consulting CZ,  s.r.o. 
jako příkazníkem, jejímž předmětem je za-
stupování příkazce při výkonu práv a  po-
vinností podle zákona č.  137/2006  Sb., 
o veřejných zakázkách, souvisejících se zadá-
vacím řízením a při realizaci veřejné zakázky 
„Dodávka cisternové automobilové stříkač-
ky pro JSDH obce Zastávka“ a pověřuje sta-
rostu obce jejím podpisem. Cena je stanove-
na na 35 000 Kč.

22. smlouvu o  poskytnutí dotace z  roz-
počtu Jihomoravského kraje (smlouva 
č.  036601/16/OKH) mezi Jihomoravským 
krajem jako poskytovatelem a obcí Zastávka 
jako příjemcem, jejímž předmětem je poskyt-
nutí dotace ve výši 1 000 000 Kč na „Pořízení 
nové cisternové automobilové stříkačky 
do vybavení JSDH obec Zastávka“ a pověřuje 
starostu obce jejím podpisem

23. smlouvu o  poskytnutí dotace z  roz-
počtu Jihomoravského kraje (smlouva 
č.  035834/16/OKH) mezi Jihomoravským 
krajem jako poskytovatelem a obcí Zastávka 
jako příjemcem, jejímž předmětem je poskyt-
nutí dotace ve výši 200 000 Kč na „Regionální 
informační a poradenské centrum Zastávka“ 
a pověřuje starostu obce jejím podpisem

24. smlouvu o přezkoumání hospodaření za rok 
2016 mezi obcí Zastávka jako územním cel-
kem a  BOHEMIA AUDIT,  s.r.o. jako audi-
torskou společností, jejímž předmětem je 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 
a  pověřuje starostu obce jejím podpisem. 
Cena plnění je 34 500 Kč.

25. uzavření dodatku č.  1 k  Závěrkovému listu 
č. PL – 20160418-376-6 ke smlouvě o sdruže-
ných dodávkách plynu mezi Pražskou plyná-
renskou,  a. s. a obcí Zastávka (doplnění od-
běrného místa Nádražní 36, Zastávka)
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26. darovací smlouvu uzavřenou mezi 
Jihomoravským krajem jako obdarovaným 
a obcí Zastávka jako dárcem, jejímž předmě-
tem je darování pozemku p. č. 1266/2, ostat-
ní plocha, do vlastnictví obce a pověřuje sta-
rostu obce jejím podpisem

27. darovací smlouvu uzavřenou mezi 
Jihomoravským krajem jako dárcem a  obcí 
Zastávka jako obdarovaným, jejímž předmě-
tem je darování pozemku p. č. 86/28, ostat-
ní plocha  – ostatní komunikace, do  vlast-
nictví obce a  pověřuje starostu obce jejím 
podpisem

28. smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-
014330032628/001 v  souvislostí s  akcí: 
„Zastávka, Havířská, rek. NN na pozemcích 
p.  č. 988/1, 988/2, 992/1, 1038/1, 1043/1, 
1043/6 v katastrálním území Zastávka

29. smlouvu č.:  1030031341/001 o  smlouvě bu-
doucí o  zřízení věcného břemene v  souvis-
losti s akcí: „Zastávka – Nová osada 541: NN 
příp. kab. příp.“, na  pozemku p.  č. 1177/1 
v katastrálním území Zastávka

30. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi obcí 
Zastávka a  společností KTS Ekologie  s.r.o., 
jejímž předmětem je koupě užitkového vozi-
dla Volkswagen Caddy N1 skříňový za cenu 
142 924 Kč včetně.

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

a komisí starosty obce
2. návrh závěrečného účtu obce Zastávka 

za rok 2015
3. informace o činnosti příspěvkových organi-

zací obce Zastávka a  jí zřízených organizač-
ních složek

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

5. záměr prodeje / pronájmu pozemku p.  č. 
163/1, zahrada, o výměře 239 m2

6. záměr pronájmu pozemků p. č. 1003/27 o vý-
měře 162 m2 a p. č. 1004/7 o výměře 44 m2

7. registraci akce „cisternová automobilová stří-
kačka“, identifikační číslo EDS: 014D241 
00  6028 FZŠ obec Zastávka, okres Brno-
venkov  – cisternová automobilová stříkač-
ka. Výše poskytnuté dotace v  roce 2016 činí 
2 500 000 Kč.

III. ZO ukládá:
1. starostovi obce zveřejnit Návrh závěrečné-

ho účtu obce Zastávka za rok 2015 zákonným 
způsobem.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 20. 6. 2016
ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 20. 6. 2016
2. zprávu hodnoticí komise o posouzení a hod-

nocení nabídek k podlimitní veřejné zakázce 
„Dodávka cisternové automobilové stříkačky 
pro SDH Zastávka“

3. výběr nejvhodnější nabídky na základě roz-
hodnutí o  výběru nejvhodnější nabídky. 
ZO tímto sděluje následující identifikační 

údaje uchazeče, jehož nabídka byla posuzo-
vána (hodnocení z důvodu podání jediné na-
bídky nebylo provedeno):

Nabídka číslo: 1
Obchodní firma: THT Polička, s.r.o.
Sídlo: Starohradská 316, 572 01 Polička
Právní forma: 112
IČ: 465 08 147
DIČ: 46508147
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4. rozhodnutí o  výběru nejvhodnější nabíd-
ky uchazeče č. 1, jímž je THT Polička, s.r.o., 
se  sídlem Starohradská 316, 572 01 Polička, 
IČ 465 08 147 a pověřuje starostu obce pod-
pisem příslušných smluvních vztahů

5. že pro rok 2017 bude JSDH Zastávka praco-
vat v režimu pohotovosti dle kritérií katego-
rie jednotky JPO2/I.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 29. 6. 2016
I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného 

dne 29. 6. 2016
2. rozpočtové opatření č. 6/2016 obce Zastávka
3. souhlas s  celoročním hospodařením obce 

Zastávka za  rok 2015 a  závěrečný účet obce 
za rok 2015, včetně zprávy nezávislého audito-
ra o  výsledku přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2015, a to s výhradou nedostatků uvede-
ných ve zprávě o výsledku hospodaření

4. nápravu zjištěných chyb a nedostatků, které spo-
čívají ve správném zaúčtování účetních dokladů 
v roce 2016 s tím, že toto přeúčtování bude uve-
deno i v příloze k účetním výkazům za rok 2016

5. přijetí opatření potřebných k nápravě zjištěných 
chyb a  nedostatků spočívajících v  provedení 
opatření, která mají za  cíl zkvalitnit kontrolní 
mechanismus při účtování účetních případů 
(podrobnější informování a předávání podkla-
dů o  investičních akcích a  dotačních titulech, 
podpora vzdělávání a konzultací o jednotlivých 
účetních případech). ZO schvaluje, aby tato 
opatření byla zajištěna neprodleně, nejpozději 
do 30. 6. 2016

6. nájem části pozemku p.  č. 123/1, o  výměře 
31  m2, a  části pozemku p.  č. 124/1, o  výměře 
258 m2 a příslušnou nájemní smlouvu mezi J. H. 
a obcí Zastávka a pověřuje starostu obce jejím 
podpisem

7. nájem pozemku p. č. 1003/27, o výměře 162 m2, 
a pozemku p. č. 1004/7, o výměře 44 m2 a přísluš-
nou nájemní smlouvu mezi V. J. a obcí Zastávka 
a pověřuje starostu obce jejím podpisem

8. ukončení nájemní smlouvy č. 63/2007 mezi 
obcí Zastávka a D. J. ke dni 30. 6. 2016

9. uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví k ma-
jetku České republiky č. 62 – 2 – 5134/2016 mezi 
obcí Zastávka a Českou republikou – Hasičským 
záchranným sborem Jihomoravského kraje, je-
jímž předmětem je bezúplatný převod hadico-
vého přívěsu

10. uzavření dodatku č.  3 Smlouvy o  připojení 
na  pult centralizované ochrany číslo 107/000 
PCO mezi obcí Zastávka a  společností 
SECURITY MONIT, s.r.o., jejímž předmětem je 
zajištění střežení objektu dílen na ulici Havířská 
v obci Zastávka

11. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi 
obcí Zastávka a  Ing. Petrou Hoňkovou, jejímž 
předmětem je uložení optického kabelu na po-
zemcích p. č. 1265/8, 333/2, 336/1, 212/3, 199/2, 
199/20 a  199/1 v  katastrálním území obce 
Zastávka

12. uzavření Smlouvy o  dílo číslo JI/JM/2016/054 
mezi obcí Zastávka a  společností COLAS 
CZ,  a. s. jejímž předmětem je realizace akce 
„Zastávka u Brna – komunikace – Hutní Osada“

13. uzavření nájemní smlouvy s  panem V.  O. 
do 30. 9. 2016 na byt č. 8 v č. p. 9

14. udělení daru v podobě tabletu v ceně 2 329 Kč 
paní J. J.

15. vinkulaci pojistného plnění z  živelného po-
jištění nemovitosti Zastávka, Stará osada  570 
(poj. smlouva 0019166141, ČPP) ve  prospěch 
Wüstenrot stavební spořitelna (max. výše 
650 000 Kč)
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16. souhlas spolku Senioři Zastávka s  umístěním 
sídla na adrese Zastávka, Hutní osada 14, a  to 
pouze pro písemný styk

17. smlouvu o postoupení smlouvy mezi Jaroslavem 
Žákem jako postupitelem, Pamiro team,  s. r. o. 
jako třetí osobou a obcí Zastávka jako postou-
penou stranou, jejímž předmětem je postoupení 
servisní smlouvy na kopírovací stroj

18. smlouvu o převodu práv a povinností vyplývají-
cích ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi 
obcí Zastávka, manželé L. a R. L. a manželi J. 
a J. D.

19. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastávka 
a manželi J. a J. D. na byt č. 2 v domě Zastávka, 
Stará osada č. p. 569 do 30. 11. 2021

20. smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací mezi obcí Zastávka 
a AB-NET, s. r. o.

21. pojistnou smlouvu pro Autopojištění Combi 
Plus III mezi obcí Zastávka a ČPP na pojištění 
vozidla Piaggio.

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

misí starosty obce
2. informace o  činnosti příspěvkových organiza-

cí obce Zastávka a  jí zřízených organizačních 
složek

3. informaci starosty obce o  činnosti organizací, 
jichž je obec Zastávka členem nebo s nimiž spo-
lupracuje (Mikroregion Kahan, KTS  Ekologie, 
Svazek vodovodů a  kanalizací Ivančice, RÚŽ, 
Energoregion 2020, …)

4. záměr pronájmu části pozemku p.  č. 1069/1 
o výměře cca 25 m2

5. záměr prodeje pozemku p.  č. 1171/1, ostatní 
plocha, 58 m2, záměr prodeje pozemku

6. p.  č. 1172/1, zahrada, 107  m2, záměr prodeje 
části pozemku p. č. 1169, zahrada o výměře cca 
131 m2

7. záměr prodeje pozemku p.  č. 158/2 o  výměře 
166 m2

8. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1129/1, tr-
valý travní porost, o výměře cca 30 m2

9. že se Mgr.  M. Š. vzdala funkce přísedící 
Okresního soudu Brno-venkov.

III. ZO neschvaluje:
1. přidělení nájemní smlouvy paní M. O. na  byt 

č. 2 v č. p. Stará osada 9.
2. přidělení dotace z  rozpočtu obce Zastávka 

pro Hnutí Duha Brno, pobočný spolek – poža-
davek 10 000 Kč na  realizaci informační a ko-
munikační kampaně „Referendum 2016 ano 
PRO nádraží v centru“ v městě Brno.

IV. ZO ukládá:
1. starostovi obce, finančnímu výboru a  sociální 

komisi upřesnit žádost společnosti IQ  Roma 
servis o poskytnutí dotace na sociálně aktivizač-
ní služby pro rodiny s dětmi

2. starostovi obce, finančnímu výboru a  sociální 
komisi upřesnit žádost společnosti IQ  Roma 
servis o poskytnutí dotace na centrum komu-
nitní a terénní sociální práce

3. starostovi obce provést rozpočtové opatření 
č. 7/2016, pokud obecně platné předpisy budou 
vyžadovat provedení tohoto opatření. Dále pak 
ukládá starostovi obce projednat toto případné 
rozpočtové opatření s finančním výborem.

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a Senátu Parlamentu ČR
Ve dnech 7. a 8. října 2016 se konají také v naší obci volby do Zastupitelstva Jihomoravského 
kraje a Senátu Parlamentu České republiky.

Stanoveny jsou dva volební okrsky:
a) volební okrsek č. 1, se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka (obecní úřad)
b) volební okrsek č. 2, se sídlem Babická 139, 664 84 Zastávka (Dělnický dům). 
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Do našeho sběrného středis-
ka odpadů lze ukládat základní 
skupinu odpadů, jako jsou ob-
jemný odpad (nábytek, kober-
ce), dřevo, stavební suť, pneu-
matiky, papír, plast, sklo, kovy, 
biologicky rozložitelný odpad 
a  dále pak také takzvané ne-
bezpečné odpady, jako jsou 
například barvy a  různé che-
mikálie. Obec Zastávka je zá-
roveň partnerem společností 
Asekol, Elektrowin a Ekolamp, 
což občanům naší obce umož-
ňuje ve sběrném středisku ode-
vzdávat stará svítidla, kopírky, 
televizory, obrazovky, zářivky, 
baterie a  mnoho dalšího. Po-
kud to vše sesumarizujeme, lze 
vlastně říci, že můžete u  nás 
v  obci odevzdat jakýkoliv od-
pad. Dokonce by se dalo i  tvr-
dit, že v  jakémkoliv množství. 
Tato skutečnost je však trošku 
omezená, a to následně.

V  rámci pravidel pro ode-
vzdávání odpadu do  našeho 
sběrného střediska odpadů pla-
tí, že občan může v  jeden den 
odevzdat maximálně množství 
odpadu, které se vejde do  pří-
věsného vozíku za  osobní au-
tomobil. Je to takové obecné 

pravidlo, které není nastavené 
proto, že bychom chtěli, aby si 
občané likvidovali větší množ-
ství odpadu na  vlastní nákla-
dy. Toto pravidlo je nastaveno 
z  důvodu zajištění, aby mohli 
odpad odevzdat všichni obča-
né, kteří se rozhodnou v  jeden 
den odpad do  střediska ode-
vzdat. Jak jistě víte, kapacita 
kontejnerů na odpad je omeze-
ná a není možné, abychom od-
pad, který se nevejde do  kon-
tejnerů, ukládali na  volnou 
plochu. I  my se musíme řídit 
přísnými předpisy pro naklá-
dání s odpady a není možné si 

v  našem zařízení pro sběr od-
padů dělat, co chceme. Proto 
také na otázky občanů, kolik se 
může v jeden den do sběrného 
střediska odpadů dovézt napří-
klad stavební suti, odpovídáme, 
že maximálně přívěs za osobní 
automobil. Někdy ale bohužel 
vysvětlení, že když nám někdo 
za  jeden den navozí kontej-
ner odpadu, tak nebude mož-
né odebrat odpad od ostatních 
občanů, nestačí. Doporučení, 
že když provádí rekonstrukci 
bytu či rodinného domu, tak by 
bylo lepší, aby si objednal kon-
tejner na  stavební suť přímo 
před dům, přijde vniveč. Sa-
mozřejmě jako první následuje 
otázka, proč by to dělali, když 
jsou občané obce a na ukládání 
odpadu do  sběrného střediska 
mají právo. A  následuje sděle-
ní, že když sám na  sebe může 
odevzdat pouze jeden přívěs-
ný vozík, tak ty ostatní napíše 
na  sousedy. Však on se s  nimi 
domluví.

Je mi líto těchto občanů a ješ-
tě více je mi líto spoluobčanů, 
od kterých naše obsluha nemů-
že jejich odpad odebrat, jelikož 
nemá již místo v  kontejneru, 
který naplnil někdo se soused-
skou výpomocí. Je smutné, že se 
z našeho života pomalu, ale jistě 
vytrácí slušnost, ohleduplnost 
a  porozumění a  nahradila ji 
bezohlednost a prosazování jen 
svých vlastních zájmů. Na  co 
jsou nám pravidla, komise 

JAK NÁM TO JDE S ODPADY?
Tohle je otázka, kterou si asi málokdo v každodenním životě 
položí. Není to z důvodu, že by netřídil odpad, že by znečišťoval 
přírodu, ale spíše proto, že on sám třídí, separuje, řádně ukládá 
a možná jej ani nenapadne, že by to někdo dělal jinak. Navíc, 
proč by také nedělal? Vždyť obec Zastávka má zbudované 
krásné sběrné středisko odpadů, kam občan může odevzdat 
téměř všechny druhy odpadů. Jen pro připomenutí si je dovolím 
charakterizovat.
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životního prostředí, různé re-
gistrace, kontroly a  podobně, 
když si vždy nějaký „chytrák“ 
najde cestu, jak vše obejít bez 
ohledu na ostatní? Odpověď je 
jasná…

Ale to je realita a my se s ní 
musíme nějak porvat. Možná 
pro nás může být určitou sa-
tisfakcí to, že to tihle „vykuko-
vé“ dovezou sice na „občanku“ 
souseda alespoň do  sběrného 
dvora a nenasypou odpad třeba 
do  kontejneru na  separovaný 
odpad. Bohužel se najdou i tací, 
kteří se neobtěžují odvézt od-
pad do  sběrného střediska od-
padů a raději s ním naplní kon-
tejnery na  plast, papír anebo 
sklo. Je škoda, že celá ulice třídí 
například plasty, kterými napl-
ní tři čtvrtiny kontejneru a obec 
z  toho nemá žádný příjem ale 
náklady, protože jeden z  nás 
do  vytříděného odpadu nasy-
pe kolečko hlíny, sutí anebo 
něčeho jiného. To se pak tento 
kontejner musí vysypat do ob-
jemného odpadu a  na  mís-
to peněz za  separaci zaplatíme 

za  likvidaci tohoto odpadu. 
A  nejsou to tisíce ale statisí-
ce, jelikož se toto stává čím dál 
častěji. Bohužel to nejsou pení-
ze vedení obce ani někoho ji-
ného, jsou to peníze nás všech. 
Takže ve výsledku pak zvýšené 
náklady na  odpadové hospo-
dářství musíme sebrat někde 
jinde. Třeba z  oprav chodníků 
a  komunikací, případně ome-
zíme rekonstrukce ve školských 
zařízeních, nemůžeme rozšířit 
herní prvky na  dětském hřišti 

a  podobně. Zkrátka omezíme 
jakékoliv zlepšení pro kohoko-
liv z nás, což je smutné zjištění. 
Opět realita, ale smutná.

Třeba tento článek některé 
z hříšníků donutí, se nad svým 
jednáním zamyslet a především 
od  něj upustit. Vždyť to přece 
není třeba takhle dělat. Všich-
ni máme zájem na  tom, aby 
se nám v  naší obci žilo pěkně 
a v čistotě a ne mezi odpadky.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

Vše začalo v  květnu zahá-
jením kompletní rekonstruk-
ce oplocení areálu Domu dětí 
a mládeže Zastávka. Podezdív-
ka stávajícího plotu již poma-
lu ale jistě přestala plnit svo-
ji původní funkci a  na  mnoha 

místech došlo k  vyhnutí oplo-
cení do  chodníku. Konstrukce 
podezdívky byla v mnoha mís-
tech tvořena cihlami, nebylo 
vůbec jisté, zda nedojde k pádu 
oplocení na  přilehlý chodník. 
Právě proto bylo vedením obce 

a  Domu dětí a  mládeže roz-
hodnuto, že je nutné z důvodu 
bezpečnosti zahájit opravu to-
hoto oplocení. Při této příleži-
tosti však bylo do  oprav zahr-
nuto také provedení terénních 
úprav zahrady tak, aby se získa-
lo co nejvíce rovného prostoru, 
který bude využíván jako herní 
plocha pro návštěvníky tohoto 

Opravy ve školských zařízeních
I tak by se mohly pojmenovat dvě akce, které zabraly 
zaměstnancům technické čety letošní léto.
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zařízení. Jako poslední součást 
stavebních prací pak byla při-
dána oprava chodníku od vjez-
du do  areálu „domečku“ až 
na  konec obce. Zde jsme měli 
trošku dluh z  předchozích let, 
jelikož se při velké rekonstrukci 
chodníku na ulici Kopečky tato 
část nedokončila hned v I. eta-
pě oprav. Ve  spolupráci s  do-
davatelskými firmami, které 
zabezpečily především výkopo-
vé práce, provedli naši zaměst-
nanci vybudování kvalitní-
ho základu pro nové oplocení 
a vybudování nové podezdívky 
z  betonových tvarovek. Mimo 
to bylo třeba také postavit nový 
objekt pro hlavní uzávěr ply-
nu, který byl jakýmsi přílepkem 
na starém plotě. Spíše než plně-
ním své funkce z tohoto objek-
tu šel strach, kdy se na někoho 
zřítí. Následně došlo k  instala-
ci plotových dílců a  terénním 
úpravám uvnitř areálu na  vel-
kou hrací plochu. Byla také pro-
vedena oprava jak chodníku za-
saženého stavbou, tak i oprava 
chodníku vedoucího na  konec 

ulice Kopečky a to včetně oprav 
vjezdů do přilehlého rodinného 
domu. Práce na opravě chodní-
ku trvaly více jak jeden měsíc 
a  náklady se vyšplhaly na  více 
jak 200 000 Kč.

Po  ukončení prací v  Domě 
dětí a  mládeže byla zahájena 
druhá velká akce: III. etapa do-
končení odstranění havarijního 
stavu oplocení v mateřské ško-
le U  Školy. V  rámci této akce 
byla dokončena kompletní re-
konstrukce oplocení areálu ma-
teřské školy, kdy bylo stávající 
oplocení demolováno v  délce 
více jak 150 metrů, došlo k vý-
stavbě nové podezdívky včetně 
základu oplocení, instalaci plo-
tových dílců, výstavbě nového 
objektu pro regulaci zemního 
plynu a  ke  kompletní rekon-
strukci vjezdu do areálu mateř-
ské školy. Současně došlo také 
k  úpravě plochy uvnitř areálu 
mateřské školy a k vybudování 
lapače dešťových vod, které při 
přívalových deštích pravidelně 
vyplavovaly kotelnu a  prosto-
ry knihovny. Celou tuto akci se podařila realizovat přes letní 

prázdniny, tak jak bylo naplá-
nováno. Bylo proinvestováno 
více jak 300 000 Kč.

Pokud sečteme náklady 
na realizaci obou popisovaných 
akcí, jsme na částce 500 000 Kč. 
Jihomoravský kraj na obě uve-
dené stavby přispěl finanč-
ní dotací ve výši 240 000 Kč. Je 
však nutné podotknout, že část-
ka 500 000 Kč je tvořena pouze 
náklady na  výkopové práce, 
které prováděla subdodavatel-
ská firma, a  nákup materiálu. 



14 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

Domov pro seniory v  naší 
obci je sice krajským zaříze-
ním, ale jsem velice rád, že 
funguje velice úzká spoluprá-
ce mezi vedením obce a vede-
ním tohoto zařízení.

Kraj do zastáveckého zaříze-
ní pro seniory v posledních le-
tech investoval takřka sto mili-
onů korun a  troufám si tvrdit, 
že je to opravdu znát. Jsou pro-
to na místě slova hejtmama Ji-
homoravského kraje pana Mi-
chala Haška, která pronesl při 
poslední návštěvě obce a  Do-
mova pro seniory: „Přijel jsem 
už na  několikátou návštěvu 
zdejšího zařízení pro seniory, 
těší mne, že patří k nejmoderněj-
ším v České republice. Jsem rád, 
že Jihomoravský kraj na  tomto 

místě během uplynulých osmi let 
investoval bezmála sto milionů 
korun jak ze svého rozpočtu, tak 
s využitím fondů České republi-
ky či Evropské unie. Musím po-
děkovat všem lidem, kteří se zde 
starají o  seniory, protože podle 

mého názoru v  České republice 
nejsou pracovníci v sociální sféře 
dostatečně finančně ohodnoceni. 
Věřím, že na příkladu Zastávky 
a  dalších míst na  jižní Moravě 
ukazujeme, že pro nás jsou se-
nioři skutečnou prioritou.“

ZAHRADA PAMĚTI V AREÁLU 
DOMOVA PRO SENIORY ZASTÁVKA

Stavební práce byly prováděny 
pouze zaměstnanci technické 
čety obce Zastávka, čímž došlo 
k ušetření minimálně poloviny 
celkových nákladů v  případě, 
že by celá stavba byla realizo-
vána prostřednictvím soukro-
mé firmy. Za  tuto skutečnost 
patří našim zaměstnancům 
jistě uznání a  velké díky, jeli-
kož ušetřené peníze můžeme 
investovat do  dalších oprav 
chodníků a  komunikací, které 
proběhnou v  následující době. 
Nicméně podstatným výsled-
kem provedených prací je nejen 

bezpečnější a  hezčí oplocení, 
nový chodník nebo třeba upra-
vené prostranství v areálech, ale 
především krásnější prostředí 

pro ty, kteří v něm tráví a  jistě 
ještě dlouho budou trávit svá 
dětská léta.

Zdeněk Milan, místostarosta
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Nově otevřená „Zahrada pa-
měti“ vznikla úpravou dvou 
volných ploch v  areálu domo-
va, které tak slouží nejen jako 
příjemné místo pro relaxaci, ale 
také ke smyslové aktivizaci klien-
tů. Jsou zde prvky pro aktivizaci 
všech smyslů, vše slouží k vyba-
vování dříve známých podnětů. 
Součástí zahrady je také hřiště 
na petanque. Náklady na vybu-
dování obou částí zahrady před-
stavovaly 1,5 milionu korun.

Klienti, ale též naše děti či dal-
ší zájemci se mohou podívat, jak 
vypadá sedmikráska nebo zvuk 
tekoucí vody. V zahradě lidé na-
jdou hlavně různé druhy rost-
lin nebo posezení ve  stínu. „Jde 
vlastně o nový druh terapie. Jejím 
příkladem je třeba vůně  šeříků, 

která odkazuje na jaro, nebo zvuk 
zvonu připomínající zase atmo-
sféru vesnice.“ Těmito slovy oko-
mentoval Vilém Buriánek, ředi-
tel domova pro seniory, otevření 
této zahrady.

Jsem velice rád, že jsem 
měl možnost být této události 

přítomen a  doufám, že vbrzku 
na tuto „zahradu paměti“ navá-
ží zahradní úpravy v okolí škol, 
aby se děti naučily přírodu nejen 
si uvědomovat, ale i umět se o ni 
starat.

Petr Pospíšil, starosta obce



16 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

SP
OL

KO
VÉ

, S
PO

RT
OV

NÍ
 A

 K
UL

TU
RN

Í A
KT

IV
IT

Y

Výbor zvolený na  výroční 
schůzi 20.  března roku 2015 
se  schází pravidelně na  svých 
výborových schůzích druhý 
čtvrtek v  měsíci, mimo prázd-
nin, ve 13.30 hodin v klubovně 
SDH  Rosice. Na  svých jedná-
ních zabezpečuje, mimo orga-
nizačních záležitostí, přípravu 
akcí pro členy MO a  další zá-
jemce z řad občanů Rosicka.

Na  poslední čtvrtky v  měsí-
ci jsme připravili ve spolupráci 
s  KIC Rosice filmová předsta-
vení pro členy a další zájemce. 
Celkem bylo uskutečněno šest 
filmových představení s  prů-
měrnou účastí 68  přítomných. 
Představení 30. června bylo ju-
bilejní třicáté filmové promí-
tání. Od  února 2012 se všech 
doposud realizovaných před-
stavení zúčastnilo 2066 diváků 
s průměrnou účastí 69 návštěv-
níků. I nadále budeme ve  spo-
lupráci s KIC Rosice v této čin-
nosti pokračovat.

Výroční schůze naší MO 
byla konána 18.  března 2016 
v  sále Dělnického domu 

v Zastávce. Bylo přítomno 131 
členů a 6 hostů. Velice si cení-
me účasti starosty města Rosi-
ce Mgr.  Světlíka, starosty obce 
Tetčice p. Šona a  starosty obce 
Zastávka RNDr. Pospíšila. Dále 
byli přítomní reprezentanti 
Klubů seniorů z Rosic a ze Za-
stávky a  Obvodní organizace 
Svazu neslyšících a nedoslýcha-
vých Zastávka. Děkujeme pá-
nům starostům, kteří ve  svých 
vystoupeních ocenili naši prá-
ci a  obci Zastávka za  zapůjče-
ní sálu a  vytvoření krásného 
prostředí pro konání výroční 
schůze.

Jarní posezení s  trampskou 
skupinou Olymp bylo uspořá-
dáno v  sále restaurace FC  Slo-
van Rosice 25.  dubna. Účast-
níci si povídali, zazpívali a byli 
s  průběhem posezení spoko-
jení. Posezení se stala tradicí 
a věříme, že jejich pořádání bu-
deme realizovat i nadále.

Rekondiční zájezd do  ter-
málních lázní v  Mosonmagya-
róváru byl naplánován a usku-
tečněn 29.  května. Počasí bylo 
pěkné a  účastníci zájezdu 
spokojeni.

Poznávací zájezd 16.  červ-
na byl směřován do  jižních 
Čech za  poznáním zámku 
Hluboká, Českých Budějovic 
a ukončen v jihočeských Hola-
šovicích, známých z filmů reži-
séra Trošky. Zájezd organizačně 

zabezpečila ke  spokojenos-
ti účastníků paní Stejskalová. 
Děkujeme.

Celkem se všech akcí pořá-
daných v  I.  pololetí zúčastnilo 
735 účastníků z řad členů orga-
nizace a  dalších zájemců z  řad 
občanů Rosicka.

Pro druhé pololetí roku jsme 
připravili:
• 12. října  – jednodenní po-

znávací zájezd Rájec-Jestřebí, 
Boskovice, Letovice

• 27. října  – filmové předsta-
vení Fakjů pane učiteli

• 16. listopadu  – posezení 
ve vinném sklípku

• 24. listopadu – filmové před-
stavení Strašidla

• 5. prosince – Mikulášské po-
sezení s trampskou skupinou 
Olymp 

• předání vánočních balíčků 
invalidním členům

Výborové schůze budou ko-
nány 13.  října, 10.  listopadu 
a  8.  prosince od  13.30 hodin 
v klubovně SDH Rosice.

Děkujeme všem, kteří nás 
podporují, jak finančně, tak 
svojí účastí na  akcích pořáda-
ných naší organizací.

JUDr. Josef Polák, 
předseda výboru

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, Z. S., 
MÍSTNÍ ORGANIZACE ROSICE

Uplynula první polovina 
roku a rád Vás seznámím 
s tím, co se událo v tomto 
období v naší organizaci, 
jaké jsou její záměry pro 
druhou polovinu roku 2016.
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Naposledy jsme informovali 
o tom, co se v našem klubu dělo 
v  květnu tohoto roku. V  červ-
nu jsme podnikali jednak kul-
turní a  klubové akce, jednak 
vycházky.

Dne 1.  června odjeli někteří 
naši členové do Brna na operu 
Liška Bystrouška do  Janáčko-
va divadla. Výprava byla velice 

pěkná a především výkony zpě-
váků byly výborné! Následně 
13.  června se konalo naše již 
tradiční „výjezdní zasedání“ 
v Lukovanech, ve vinárně pana 
Vyhnalíka. Tam jsme vlast-
ně uzavřeli letošní předprázd-
ninový rok klubu, domluvili 
jsme se na konání podzimních 
výletů a  dalších akcí a  rozlou-
čili jsme se před prázdninami. 

Ale již 14. června se vydali ně-
kteří členové klubu na vycház-
ku po  silnici Rosice Litostrov 
do Chroustovského údolí a dále 
na Domašov. Došli až do Rud-
ky ke  kapličce, kolem rybníka 
pak pokračovali na konec obce 
a potom kolem potoka Bobrava 
k jeho prameni.Odsud se všich-
ni vrátili do Rudky a pak auto-
busem jeli přes Domašov a Ří-
čany do Zastávky.

V  červnu se konaly ješ-
tě další dvě vycházky. V  úte-
rý 21.  června odjeli účastní-
ci vycházky vlakem do  Brna 

KLUB SENIORŮ
Od posledních informací o naší činnosti sice uplynula 
nějaká doba, ale protože šlo nyní o letní měsíce, kdy se 
náš klub neschází, nebude informací tolik jako obvykle.

Topol pod Omicemi o obvodu 690 cm, foto B. Vinohradský
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a odtud autobusem do Znojma. 
Ve  Znojmě šli nejkratší ces-
tou k  Dyji a  překročili most 
přes Dyji pod přehradou. Ces-
ta vedla chráněným územím 
nad hladinou přehrady a  mu-
sela být dost opatrná. Rovněž 
i  sestup z  vyhlídky (ve  výšce 
372  m n. m.) byl značně ná-
ročný. Pak naše trasa pokra-
čovala na  viničnou trať Šóbes 
a  účastníci se následně občer-
stvili ve vinařské firmě Znovín 
Znojmo. Odsud se pokračova-
lo cestou na  Havraníky a  zpět 
do Znojma.

Dne 28.  června  se odjíždělo 
vlakem do  Krahulova. V  Kra-
hulově se pokračovalo po silni-
ci směr Čechočovice, následně 
pak do  obce Stařeč a  do  Kra-
covic. Z  Kracovic se všichni 

vrátili po polní cestě do Třebí-
če, ze které se po  občerstvení 
vrátili vlakem do Zastávky.

V  červenci se kona-
ly pouze dvě vycházky: 19. 

a 26. července. První vycházka 
plánovaná na  12.  července to-
tiž musela být pro vytrvalý déšť 
zrušena. Na  vycházce 19.  čer-
vence jeli všichni nejdříve 
do Blanska. Z tamního nádraží 

Břeclavsko, bývalé hraniční pásmo Nad Německými loukami, foto B. Vinohradský

Pod Pouzdřanskou stepí u Svratky, foto B. Vinohradský
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Informace
V  neděli 24.  dubna 2016 

proběhla valná hromada Čes-
ké asociace sportu pro všech-
ny, na  níž byli nejvyšším 
oceněním ČASPV, Zlatou 
medailí dr.  Miroslava Tyr-
še, vyznamenáni mimořád-
ně zasloužilí cvičitelé a orga-
nizátoři. Medailí byl oceněn 
za Jihomoravský kraj náš spo-
luobčan Vladimír Křivánek. 
Blahopřejeme! Fotografie: časopis Pohyb je život, 2. číslo, červen 2016

se pokračovalo po modré turis-
tické značce až na nádvoří zám-
ku a odsud přes sídliště ke kou-
pališti Palava. Odsud se šlo 
do  lesa, do  údolí říčky Pa-
lava, k  vodní nádrži Palava 
a  k  chovnému rybníku. Z  lesa 
cesta pokračovala do  osady 
Obůrna a k rozhledně Podvrší. 

Po  odpočinku se pokračovalo 
do  Sloupu. Ze  Sloupu pak bu-
sem do Blanska a odsud vlakem 
až do Zastávky.

Poslední červencová vycház-
ka vedla směrem na  Třebíč. 
Z  Třebíče se všichni zúčastně-
ní vydali do Stříteže, pak kolem 

vodní nádrže Markovka se po-
kračovalo ve směru Kožichovi-
ce. Následně se vydali všichni 
po  žluté značce do  Vladislavi 
a pak už zpět do Zastávky.

Zora Stejskalová, 
Klub seniorů

Pohansko, archeologické vykopávky, foto B. Vinohradský
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Celkem se letošního tábora 
účastnilo 52  dětí a  12  vedou-
cích. Téma tábora bylo zvoleno 
dle celoroční mánie postihující 
mladou generaci, kterou před-
stavují takzvaní „MIMONI“. 
Po  dlouhých přípravách tedy 
táborníci vyrazili do již připra-
veného rekreačního střediska, 
kde se po  ubytování začali vě-
novat naplánovaným aktivitám, 
jakými bylo rozdělení do oddí-
lů, seznámení s  celotáborovou 
hrou a mnoho dalších aktivit.

Jelikož v  té době panovalo 
celkem horké počasí, prvním 
výletem byla malá vyjížďka 
na kole směr veselské pískovny, 
kde proběhlo zasloužené kou-
pání. Nikdo z nás však netušil, 
že je to první a  poslední kou-
pání letošního tábora. Počasí si 
následující dny postavilo hla-
vu, a když nás trvale nebičovaly 
velké kapky deště, tak bylo mi-
nimálně zamračeno a chladno. 
Nicméně našim táborníkům to 
rozhodně na náladě neubralo.

Přes všechny trable s  poča-
sím jsme zvládli sjet lanovkou 
přes řeku, k čemuž samozřejmě 

patří i vodní hrátky v řece. Po-
kračovali jsme v  plnění úko-
lů celotáborové hry, v  prvních 
dnech noční hlídky hlídali 
grál a  plnili stanovené úkoly. 
Předpověď počasí nevypada-
la slibně, a  tak jsme namísto 
celodenního výletu na  kolech 
vyrazili pěšky do  Veselí nad 
Lužnicí a odtud vlakem do Tá-
bora, abychom zhlédli zajíma-
vosti tohoto města. Navštívili 
jsme strašidelné podzemí, kte-
ré bylo plné strachu a  napětí 
provázeného výkřiky a  dívčím 

pištěním. Dále jsme navštívili 
také krásnou expozici husitské-
ho umění, kde jsme se dozvě-
děli mnoho zajímavostí z  této 
doby. Následoval rozchod, aby 
si děti mohly zakoupit nějaký 
ten suvenýr nebo dárek domů 
a  pak už jsme uháněli zpět 
do  tábora. Celkem jsme našla-
pali více jak 16 kilometrů a zjis-
tili, že i  bez kol umíme dělat 
dlouhé výlety.

Bohužel předpověď na  dal-
ší dny se potvrdila a  to nás 
donutilo věnovat se spíše 

LETNÍ TÁBOR MLADÝCH 
HASIČŮ

Druhou sobotu letních prázdnin opět vyrazili hasiči ze Zastávky, Hrušek a Přísnotic 
na svůj již tradiční tábor mladých hasičů. Pro letošní rok bylo zvoleno i tradiční místo 
Rekreační středisko u Jezu Krkavec u Veselí nad Lužnicí. A když už jsme u těch tradic, 
tak jsme s sebou tradičně vezli i jízdní kola.
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hrám a  soutěžím na  klubovně. 
Na  dobré náladě nám to však 
neubralo. Pořád jsme se všichni 
smáli, až se za břicha popadali 
a když jsme si nehráli, tak jsme 
tvořili. Na  řadu přišlo kreslení 
triček, podepisování na  trička, 
výtvarné aktivity a mnoho dal-
šího. Vždy, jakmile na  chvilku 
přestalo pršet, jsme byli hned 
venku a opět se věnovali celotá-
borové hře. Než jsme se nadáli, 
byl pátek a  nás čekal poslední 
den letošního tábora.

Dopoledne jsme ještě dokon-
čili posledních pár soutěží, aby-
chom mohli hodnotit práci jed-
notlivých oddílů a  odpoledne 
již patřilo přípravám na posled-
ní večer. Ten byl zahájen tábo-
rovou svatbou, kde nechyběla 
nevěsta, ženich, svědkové, sva-
tebčani, ale ani pravý oddáva-
jící. I  když všechny náležitosti 

pro svatební obřad byly splně-
ny, naštěstí obřad jako takový 
platný není. To by nám rodi-
če ženicha a nevěsty po návra-
tu domů asi pěkně vyčinili! 
Po  svatbě následovala svateb-
ní hostina. I když to byla spíše 
velká táborová diskotéka, která 
vydržela do  pozdních nočních 
hodin. Poslední dopoledne pak 
již patřilo vyhodnocení celotá-
borové hry a vyhodnocení úkli-
du v chatkách.

Na  letošním táboře s  námi 
nebyl ani jeden špindíra, a  tak 
si všechny děti domů odvez-
li diplom s titulem „Šampónek 
tábora“. V rámci hodnocení ce-
lotáborové hry byla sice udělena 
místa od  prvního do  čtvrtého, 
nicméně pro nás jsou vítězové 
všechny děti, které s námi jely. 
I přes nepřízeň letošního poča-
sí nedaly ani trošku šanci, aby si 

tábor něčím pokazily a všichni 
jsme si ho plnými doušky uži-
li. Už se nemůžeme dočkat, až 
bude další tábor a my si ho zase 
společně všichni užijeme.

Na závěr bych chtěl poděko-
vat nejen skvělým dětem a  ve-
doucím, kteří se letošního tá-
bora účastnili, ale také všem 
kteří nás podpořili. Poděko-
vání patří obci Zastávka, čle-
nům místního hasičského sbo-
ru, Moravské hasičské jednotě 
a  všem sponzorům, kteří nám 
poskytli finanční a  materiální 
podporu. Bez nich bychom ni-
kdy neměli možnost vidět tolik 
rozzářených dětských úsměvů, 
jako tomu bylo právě na  letoš-
ním táboře. Ještě jednou moc 
děkujeme.

Zdeněk Milan, 
starosta hasičského sboru
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MISTROVSTVÍ MORAVSKÉ HASIČSKÉ 
JEDNOTY A ČESKÉ HASIČSKÉ 
JEDNOTY V POŽÁRNÍM SPORTU 2016

Cesta k  získání nominace 
na  tuto vrcholovou soutěž je 
doopravdy trnitá a  stojí ne-
jen mnoho sil a  odříkání, ale 

občas se na  tvářích soutěží-
cích objeví i  nějaká ta slzič-
ka. V  žádném případě nechci 
snižovat výkony ostatních 

kolektivů mladých hasi-
čů na  nižších kolech soutěží 
v  požárním sportu, nicméně 
je ale nutné podotknout, že 

Jak jsme již informovali v předchozím čísle Zastáveckého 
zpravodaje, starší žáci z oddílu mladých hasičů se v průběhu 
letošního kola postupových soutěží probojovali až na Mistrovství 
Moravské hasičské jednoty a České hasičské jednoty v požárním 
sportu pro kategorii mládež.
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účast na  mistrovství jako ta-
kovém je už hodně silný čaj. 
Přece jen vedle vás na startov-
ní čáře stojí ti nejlepší spor-
tovci, kteří čekají na jakouko-
liv chybu, kterou uděláte a tím 
je posunete o stupínek výše.

Letošní společné mistrov-
ství obou hasičských jednot 
se konalo v  sobotu 18.  červ-
na 2016 na  sportovním sta-
dionu Spartak v Přerově. Naše 
děti musely na tuto soutěž vy-
razit již v  6  hodin ráno, aby 
se k  prezenci dostavily včas. 
I  když se to zdá hodně brzo, 
nervozita všem soutěžícím 
nedala spát a  tudíž tak brzký 
budíček nebyl až takový pro-
blém. Problémem bylo spíše 
to napětí. Vždyť budou soupe-
řit s těmi nejlepšími z Moravy 
i Čech! Ale kuráž jim dodáva-
ly nové dresy, kterými vybavil 
naše reprezentanty zástupce 
obce starosta RNDr.  Petr Po-
spíšil, aby ukázal, že zastávečtí 
mladí hasiči mají v  obci vel-
kou podporu.

Soutěž byla zahájena slav-
nostním nástupem za  účasti 
nejen vrcholných představi-
telů Moravské hasičské jed-
noty a  České hasičské jedno-
ty, ale své zastoupení zde měl 
i  Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje, spolu-
pracující organizace, zástup-
ci jednotlivých samospráv 
a  sponzorů. Po  zaznění stát-
ní hymny, slavnostního sli-
bu soutěžících, rozhodčích 

a  zdravicích vzácných hos-
tů bylo letošní mistrovství 
zahájeno.

Disciplíny jsou pevně sta-
noveny, a  tak první disci-
plínou byl běh jednotlivců 
na  60  metrů s  překážkami. 
Tahle disciplína se skvěle po-
dařila zástupci našeho sboru 
Petru Hasilovi, který s  časem 
14:05  sekund vybojoval krás-
né druhé místo a  získal tak 
stříbrnou medaili. Další disci-
plínou byla štafeta 4 × 60 me-
trů s  překážkami. Tato disci-
plína se nám opět vydařila 
a prokázala, že naši reprezen-
tanti mezi vrcholové sportov-
ce rozhodně patří. Jejich bez-
chybné a  rychle provedení 
celé štafety přineslo naši čtve-
řici další medaile, tentokráte 
bronzové.

Po  těchto úspěších měli 
naši mladí reprezentanti na-
šlápnuto na medaili i v celko-
vém hodnocení. Chybělo už 
jen zvládnout nejnáročnější 
disciplínu požárního sportu, 
jíž je požární útok. Ne nadar-
mo se jí mezi hasiči říká „krá-
lovská disciplína“. Při přípra-
vách na plnění této disciplíny 
se nervozita vyšplhala na  tu 
největší možnou mez. Tato 
disciplína dokáže s  celkovým 
pořadím pěkně zamotat a  je 
o  to těžší, že se soutěží s  jed-
notným čerpadlem, kterým 
náš sbor nedisponuje, a  tak 
není možné ovládání předem 
špičkově natrénovat. Nicméně 

fanklub našeho sboru dělal, 
co uměl a  celé reprezentač-
ní družstvo podporoval, jak 
jen to šlo. Nářadí na základně 
bylo připraveno, naše druž-
stvo stálo na  startovní čáře 
a  nervózně čekalo na  výstřel 
startéra.

Pár vteřin uběhlo a bylo od-
startováno. Vše klapalo jako 
na  drátkách. Spojení savic, 
sací koš v  nádrži, voda míři-
la na rozdělovač, a už se hrnu-
la v hadici na proudy. Čerpa-
dlo burácelo, všichni fandové 
povzbuzovali, co mohli. Ale 
ouha, v  jednom proudu do-
šlo k  takzvanému zpětnému 
rázu, což proudařku trošku 
rozhodilo, a i když to okamži-
tě srovnala, pár sekund do na-
stříkání terče bylo ztraceno 
a tím i možnost zisku medaile. 
I  nějaká ta slzička se po  tvá-
řích našich mladých svěřen-
ců skutálela. Ale my, všichni 
ostatní jsme věděli, že na sebe 
mohou být naši reprezentan-
ti hrdí i  přes malé klopýtnu-
tí při této disciplíně. Navíc je 
ani moc nemohli ovlivnit. To 
se prostě při požárním útoku 
stává. Pro nás fandy byl náš 
tým stejně nejlepší a pohlíželi 
jsme na ně s úctou a pokorou.

V  celkovém hodnoce-
ní skončil náš tým na  krás-
ném pátém místě. Na  pátém 
místě, ale se dvěma medaile-
mi z  předchozích disciplín! 
A proto bychom jim chtěli tou-
to cestou poděkovat za skvělou 
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reprezentaci nejen našeho ha-
sičského sboru, ale i  obce Za-
stávka. Dnes už všichni nejen 
mezi sportovními týmy z Mo-
ravy, ale i z Čech ví, kde je Za-
stávka a  že v  ní rostou hasiči, 
kteří v  požárním sportu patří 
na přední místa.

Poděkování patří přede-
vším reprezentačnímu týmu 
ve  složení Alena Loučko-
vá, Natálie Milanová, Karo-
lína Vrbová, Jakub Hladil, 
Petr Hasil, Petr Karásek, Pa-
vel Šmíd, Petr Janeček, Tereza 
Trojanová, Adam Venclovský, 
David Bednář a  Matěj Še-
rák. Poděkování si samozřej-
mě zaslouží také trenéři Jiří 

Kraus a Martin Klusák a rea-
lizační tým ve složení Martina 
Šubíková a  Timea Šafářová. 
Velké díky náleží samozřejmě 
i  všem ostatním členům na-
šeho hasičského sboru, kteří 
jezdili s  reprezentačním tý-
mem i  několikrát týdně tré-
novat do  areálu TJ  Čechie, 
stavěli překážky a  dělali vše 
proto, aby měli naši sportov-
ci ty nejlepší podmínky pro 
přípravu.

Někteří z  reprezentační-
ho týmu starších žáků musí 
v  letošním roce svoji kariéru 
mladého hasiče ukončit, jeli-
kož překročili věkovou hra-
nici 16  let, a  tudíž už mohou 

soutěžit pouze v kategorii do-
rostu. Já však věřím, že se jim 
i v této kategorii bude dařit vy-
hrávat soutěže a vozit medaile 
a  na  hasiče nezanevřou. Také 
jsem přesvědčen o tom, že své 
zkušenosti z vrcholových sou-
těží předají svým mladším ko-
legům a  pomohou jim se tak 
dostat opět mezi nejlepší týmy 
v  požárním sportu. Kategorie 
požárního sportu jsou sice 
ohraničeny věkem, ale hasiče 
v  Zastávce žádný věk neome-
zuje, my jsme totiž všichni je-
den velký TÝM!

Zdeněk Milan, 
starosta hasičského sboru

PODPOŘTE 
ZASTÁVECKÉ HASIČE!

Zastávečtí hasiči se svou akcí „Ukliďme 
česko – ukliďme svět“ postoupili 
do finále ankety DOBROVOLNÍ HASIČI 
ROKU 2016!

V  současné době se hlasuje pomocí SMS 
nebo na  internetu. Hasiči ze Zastávky mo-
hou vyhrát první cenu, což je 80 000 Kč, kte-
ré chtějí využít na nákup vybavení pro mladé 
hasiče, kteří pracují v místním oddíle. 

Proto všechny prosíme, DEJTE NÁM 
SVŮJ HLAS! Hlasovat můžete odesláním 
SMS (cena je 6 Kč) a  to na  číslo 900  77  06. 
Text SMS je hasici(mezera)sjm2. Můžete 
hlasovat také na  internetu na  webové strán-
ce http://www.adhr.cz/hlasovani-sbory/

Podpořte činnost našich mladých hasičů!

in
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Poř. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Tišnov 26 20 3 3 98:39 63

2 Slatina 26 15 4 7 66:44 49

3 Líšeň „B“ 26 14 6 6 67:41 48

4 Miroslav 26 13 3 10 67:64 42

5 Kuřim 26 12 5 9 62:43 41

6 Svratka Brno 26 11 7 8 67:43 40

7 ZASTÁVKA 26 11 5 10 49:49 38

8 Dobšice 26 9 9 8 50:53 36

9 Šlapanice 26 10 5 11 40:41 35

10 Kunštát 26 10 3 13 50:55 33

11 Hrušovany 26 8 7 11 49:57 31

12 Žebětín 26 8 7 11 48:59 31

13 Tasovice B 26 3 3 20 26:104 12

14 Slovan Brno 26 1 7 18 29:76 10

V  prvním roce působení 
ve  vyšší krajské soutěži (I.  A. 
třídě) se naši hráči umístili 
přesně ve středu tabulky a ob-
sadili pěkné 7.  místo. S  pře-
hledem si tak zajistili přísluš-
nost v této soutěži i pro ročník 
2016/2017.

Svěřenci trenéra Szypuly, 
především v  jarní části sezó-
ny, podávali velmi kvalitní a lí-
bivé výkony, což se promíta-
lo v  návštěvnosti na  zápasech, 

a  to nejenom domácích, ale 
i  venkovních. Tímto bychom 
chtěli všem našim přízniv-
cům srdečně poděkovat. Další 
naše poděkování patří vedení 
obce Zastávka a technické četě 
obce Zastávka, která se výbor-
ně stará o  trávník a celý spor-
tovní areál, jenž nám většina 
družstev tiše závidí. V  době 
kdy čtete tyto řádky, již naplno 
probíhá nový soutěžní ročník. 
A  to nejen našemu „A“  muž-
stvu, ale i dorostencům a všem 

ostatním družstvům mládež-
nických kategorií.

Pro  veškeré informa-
ce můžete navštívit stránky 
www.cechiezastavka.cz, kde na-
jdete informace nejen z oddílu 
fotbalu, ale i z ostatních oddílů, 
které TJ Čechie Zastávka zašti-
ťuje. Veškeré informace o fotba-
lové mládeži najdete na  strán-
kách www.fkmkahan.cz.

Petr Hovězák, 
předseda TJ Čechie Zastávka

MUŽI TJ ČECHIE ZASTÁVKA 
V PRVNÍ SEZÓNĚ V 1. A TŘÍDĚ

Konečná tabulka sezóny 2015/2016
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Druhý týden v  srpnu pro-
běhlo první soustředění star-
ších fotbalistů. Na  kemp se 
přihlásilo 15  hráčů a  2  hráčky. 
Tvrdé tréninky střídala relaxa-
ce v  bazénu a  společné aktivi-
ty. Od  čtvrtka 25.  srpna měly 
čtyři dny plné fotbalu i  mlad-
ší děti, které navštěvují mladší 
přípravku. Mimo fotbalové ná-
plně kempu zažili někteří hrá-
či první přespání mimo domov 
bez rodičů. Možná, že právě 
možnost přespání zajistila to, 
že se ho zúčastnilo 26  hráčů, 
což je nárůst oproti loňskému 

roku. Věřím, že společné dny 
plné dřiny a  snahy o  zlepšení 
se v dobrém projeví v mistrov-
ských zápasech, jež nás čeka-
jí hned od  prvního zářijového 
víkendu.

Rád bych vás, čtenáře ZZ, 
pozval na  naše domácí zápa-
sy a doufám, že přijdete fandit 
nejen svým dětem. Do  naše-
ho sportovního oddílu chodí 
chlapci i dívky ze širokého oko-
lí. Například ze Zastávky, Zbý-
šova, Babic, Rosic, Zakřan, Lu-
kovan, Kratochvilky, Neslovic, 
Příbrami a  Hlíny. Pokud má 

vaše dítě zájem o fotbal a rádo 
by si našlo kamarády se stej-
nou láskou k fotbalu, neváhejte 
a doveďte ho mezi nás. Trénin-
ky probíhají v úterý, ve čtvrtek 
a  v  pátek na  hřišti ve  Zbýšově 
nebo v Zastávce. Více informa-
cí na  internetových stránkách 
www.fkmkahan.cz nebo přímo 
u trenérů na hřišti.

Těším se na vás na některém 
z domácích utkání.

Michal Kříž, 
FKM Kahan

PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 
V PLNÉM PROUDU
Naše fotbalová mládež o prázdninách rozhodně nezahálí. Je již tradicí, že v létě máme společné 
soustředění mladších žáků a starší přípravky a soustředění mladší přípravky.
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Cílem bylo děti i jejich rodi-
če zaujmout pohybem na  ledě, 
kde by děti dováděly na  brus-
lích při zábavných hrách a sou-
těžích. Děti byly na  ledě dva-
krát týdně a trénink trval vždy 
hodinu. Zájemci byli na  kurz 
zváni pomocí letáků a přes so-
ciální sítě. Zájem rodičů i  dětí 
mile překvapil. Na každém tré-
ninku bylo vždy minimálně 
dvacet dětí.

Věkový limit nebyl stanoven, 
takže se na  bruslích potkávaly 
tříleté děti s desetiletými, úplní 
začátečníci s  novými bruslemi 
ještě z  krabice i  mírně zkuše-
ní bruslaři. O děti se staral tým 
trenérů tvořený dvěma trenér-
kami krasobruslení a třemi tre-
néry ledního hokeje.

Trénink probíhal tak, že se 
děti po krátké společné rozcvič-
ce na  ledě rozdělily do  skupin 
podle svých schopností a každé 
skupině se věnoval jeden trenér. 
Když se na  ledě objevil úplný 
nováček, měl osobního trenéra 
na první půlhodinu a za pomo-
cí metody tlačení kuželů nebo 
hrazdiček se brzy mohl zařadit 
mezi mírně pokročilé bruslaře 

do  skupinových her a  soutě-
ží. Nejdůležitější je bezpečnost 
dětí, takže bez rukavic a přilby 
na ledě nebyl nikdo. Kdo přilbu 
neměl, byla mu zapůjčena. Dal-
ší prioritou byla zábavná forma 
tréninku, aby se každý účast-
ník rád vracel na  další lekce. 
Žádná náročná cvičení, žádný 
tvrdý trénink. Děti si nejdříve 
musí zvyknout na  své trenéry 
a na potřebnou disciplínu, aby 
se eliminovala rizika zraně-
ní. Obojí se podařilo, za  celou 
dobu kurzu nedošlo k žádnému 
zranění a ani žádné dítě brusle-
ní nevzdalo.

V  květnu kurz skončil pře-
dáním medailí za  dobré výko-
ny všech dětí, trenéři si s  dět-
mi popřáli hezké léto a slíbili si 
návrat na led opět po prázdni-
nách koncem září. Na podzim-
ním kurzu se plánuje větší dů-
raz na hokejové umění. Pokud 
by rodiče chtěli, mohou se přijít 
poradit o nákupu hokejové vý-
stroje s trenéry.

Hokejový klub HC  Za-
stávka se těší na  další spo-
lečné chvíle s  dětmi na  ledě. 
Podrobnější informace a  te-
lefonní kontakty najdete 
na  www.hczastavka.cz nebo 
na Facebooku Děti na bruslích, 
Rosice.

Přijďte za námi na  led a do-
zvíte se víc. Postaráme se o vaše 
děti. Naučí se nejen hokejovým 
dovednostem, ale získají obrat-
nost, sílu a sportovního ducha. 
Zároveň najdou nové kamará-
dy a poznají život v přátelském 
a férovém kolektivu.

Jiří Zvolánek, HC Zastávka, 
tel. 602 407 203 

HC ZASTÁVKA – 
DĚTI NA BRUSLÍCH

Hokejový klub HC Zastávka se zimním stadionem 
v Rosicích otvírá hokejovou přípravku. Aby 
přivedl na led nové děti, otevřel v dubnu 2016 
dvouměsíční kurz „Děti na bruslích“.

Ilustrační foto
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Sobota 15. 10. 2016 – Toulky 
podzimní VYSOČINOU, cena: 
250 Kč

Skanzen Veselý kopec, pěší 
procházka Pasecká skála, Med-
lov  – cca 8 km, po  rovině či 
z  kopce, výlet pro celou rodi-
nu, pokud se fyzické náročnosti 
týče, zvládnou ho ti nejmenší i ti 
dříve narození.

Sobota 19. 11. 2016 – Velký 
a malý SVĚT TECHNIKY, OS-
TRAVA  – areál bývalých žele-
záren Vítkovice, cena: 400 Kč

Pro všechny otevřené a bystré 
hlavy, které chtějí přijít na kloub 

přírodním jevům a  zákonitos-
tem a dostat se pod kůži různým 
oborům lidské činnosti. Jak fun-
guje město? Nebo lidské tělo? 
Strojem času se proletíme třeba 
do pravěku k mamutům, pocho-
píme, co je to vlastně duha nebo 
bouřka a  spoustu dalšího. Tato 
interaktivní expozice vás doslo-
va pohltí.

Neděle 4. 12. 2016 – Advent-
ní VÍDEŇ, cena: 350 Kč

Vůně svařáku, punče, klobá-
sy, trdelníku a  pečených kašta-
nů uprostřed rakouské metro-
pole – co více dodat. Nedělním 

termínem se vyhneme nejsilněj-
šímu náporu adventních sobot.

Sobota 17. 12. 2016 – Lyžo-
vačka v  Rakousku, lyžařské 
středisko Stuhleck-Semme-
ring, cena: 580 Kč

Zahájení lyžařské sezóny pro 
ty největší nedočkavce. Volné 
svahy a  útěk z  předvánočního 
shonu!

Celkem osm letních tábo-
rů navštívilo 156  dětí. Tá-
bory měly různé zaměře-
ní, například tábor Barevný 
rok byl výtvarný, Pevnost 
Boyard byla dobrodružná, 
Dámská jízda byla pro dámy, 

Toulky za  zvířátky byly na-
učné a  o  přírodě, volejbalový 
tábor a  fotbalová soustředě-
ní byly sportovně zaměřené. 
Už teď vím, že tábory byly 
úspěšné a děti se na nich dob-
ře bavily a odnesly si spoustu 

pěkných zážitků, někdy i  tak 
silných, že si je budou pama-
tovat po celý život.

Krásné vzpomínky, ale nyní 
si už řekněme, co nás čeká 
v  průběhu školního roku. 

V DOMEČKU PO PRÁZDNINÁCH 
NEZAHÁLÍME A PEČLIVĚ 
CHYSTÁME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Jsou za námi prázdniny s proměnlivým počasím, ale i tak 
se můžeme pochlubit celou řadou úspěšně zvládnutých táborů.

Zájezdy DDM ZASTÁVKA 
na podzim 2016

Ilustrační foto
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I  letos pro Vás máme připra-
veny oblíbené kroužky. No-
vinkou jsou letos kroužky 
florbalu pro děti z 1.–5.  třídy 
ve  středu, pro starší chlap-
ce od  6.  třídy v  pondělí, na-
víc je samozřejmostí kroužek 
florbalu pro dívky. Nový bude 
kroužek keramiky pro  děti 
i  akce s  keramikou pro do-
spělé. Přehled všech našich 
kroužků a  akcí naleznete 
na  internetových stránkách 
www.ddmzastavka.cz.

Velkou novinkou letošní-
ho roku je on-line přihlašo-
vání do kroužků přes internet. 
Odpadne vám tak zdlouhavé 
vyplňování přihlášek do  jed-
notlivých kroužků. Jednou se 
zaregistrujete na našich inter-
netových stránkách, vytvoříte 
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si klientský účet. Po  aktivaci 
účtu vyplníte informace o va-
šich dětech a poté si už v pře-
hledném menu vyberete krou-
žek nebo kroužky, do kterých 
své dítě přihlásíte. Jedním 
kliknutím odešlete přihlášku 
a my vám pošleme domů při-
hlášku k podpisu.

Výhodou vašeho klientské-
ho účtu je:
• nic nevypisujete, pouze 

podepíšete vytisknutou 
přihlášku,

• jednoduše vidíte, 
zda máte uhrazenu platbu 
za kroužek,

• vidíte historii vašich krouž-
ků či plateb,

• v jednom účtu máte všech-
ny členy své rodiny,

• přehledně vidíte všechny 
informace k vybranému 
kroužku či táboru.

V  případě, že se vám z  ja-
kéhokoli důvodu nepodaří 
zprovoznit klientský účet, ne-
zoufejte a  zastavte se k  nám 
do DDM a my vám jej pomů-
žeme vytvořit a  vysvětlíme 
vám všechny případné dotazy.

On-line přihlašování do na-
šich kroužků bylo spuštěno 
1. 9. 2016 a  samotné kroužky 
začaly v týdnu od 19. 9. 2016. 
Těšíme se na vás a jenom malé 
připomenutí. Platí zlaté pravi-
dlo: kdo se přihlásí dříve, tím 
lépe, v případě naplnění počtu 
dětí v kroužku se poté již ne-
lze přihlašovat.

Navíc mi dovolte vás pozvat 
na  již klasické podzimní akce 
pro širokou veřejnost. Za-
čneme Dnem Zastávky 24.  9. 
2016. Opět k nám zavítá par-
ní vlak a  u  Dělnického domu 
můžete soutěžit ve  hrách 
s  drážní tématikou. V  říj-
nu nás čeká drakiáda a  pod-
zimní prázdniny v  domečku 
pro děti. V  listopadu s  námi 
můžete objevit svět techniky 
při zájezdu do  Ostravy, nebo 
s  dětmi navštívit Začarovaný 
les při svitu lampiónů a  luce-
ren. Podrobnou nabídku akcí 
najdete na  našich interneto-
vých stránkách nebo přímo 
ve vašem klientském účtu.

Za pracovníky DDM 
Michal Kříž



Tábor mladých hasičů

Mladí fotbalisté na soustředění FKM Kahan 2016



Příměstský tábor DDM Zastávka 2016

Klub seniorů – Dyje u bývalých Devíti mlýnů, 
foto B.  Vinohradský
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