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Vážení čtenáři ZZ,

hned fotografií z obálky tohoto čísla se můžeme 
„ledově“ osvěžit a zchladit, jelikož se léto rozhodlo 
přijít letos nečekaně brzy, ale o to intenzivněji. 
O krapet dřív proto přichází i nabídka pro vás: 
necelých čtyřicet stránek Zpravodaje.

Připravena je řada pozvánek na blízké či 
vzdálenější akce připravované obcí nebo spolky v ní 
působícími. Zajímají vás sportovní nebo kulturní 
aktivity, nová podoba organizace Zastávecké pouti 
a ZasFestu? Jste fanoušky místních sportovních 
a kulturních organizací a sdružení a chcete vědět, 
jak úspěšně jimi byla zvládnuta sezóna nebo jejich 
běžná činnost?

Pokud ano, nezbývá než otočit „ledovou“ fotografii 
a číst dál horké letní novinky a zprávy z dění v obci 
Zastávka a jejím širokém okolí. Příjemné čtení

redakce ZZ
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E SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jsem velice rád, že jste si na-

šli čas na  otevření letního čís-
la Zastáveckého zpravodaje 
a pevně věřím, že vás při jeho 
čtení ledacos zaujme, a  přede-
vším pak doufám, že přijmete 
pozvání na některou z akcí plá-
novaných v letním období prá-
vě pro vás.

Chtěl bych se ve  svém Slově 
starosty zmínit zejména o dvou 
připravovaných akcích. První 
z  nich je tradiční pouť, kterou 
jsme se pro letošní rok pokusili 
zorganizovat jiným způsobem. 
Po mnoha letech jsme její hlavní 
dění nasměrovali zpět do středu 
obce, zejména pak do prostran-
ství v  okolí Dělnického domu 
a  zatím ještě stojícího „Bendlá-
ku“. Podstatnou změnou však 
není jen místo konání, ale i prů-
běh pouti. Doufáme, že úspě-
chu pomůže požehnání na ranní 
mši v kapličce svatého Jana Kři-
tele a že pak už budeme zažívat 
pouťová setkávání na  jarmar-
ku, při dopoledním festivalu, 
v němž nám své umění předve-
dou místní děti i  spolky, stejně 
jako při odpoledním hudebním 
festivalu, v  němž nám své hu-
dební vystoupení mezi jinými 
představí i  náš rodák Jaroslav 
Kronek. Těším se, že nové po-
době Zastávecké pouti bude přát 
i počasí a že ji se svými blízkými 
navštívíte.

O  týden později, 30.  červ-
na 2018, si další akcí připome-
neme výročí sto let vzniku sa-
mostatného Československa. 
Tento den se pokusíme alespoň 
na okamžik vrátit o sto let zpět 
a i tímto způsobem si připome-
nout význam roku 1918 pro náš 
národ, pro naši současnost a jak 
všichni doufáme i pro budouc-
nost našich dětí. Budeme pevně 
věřit, že spolu s námi si význam 
roku 1918 přijede do Zastávky 
či do Božího Požehnání připo-
menout i sám Masaryk…

Vedle akcí připravovaných 
bych se chtěl krátce zmínit 
o  několika akcích, které již 
proběhly. V  letošním roce se 
naše obec stala součástí Mu-
zejní noci, protože regionální 
úzkorozchodná železnice už 
skutečně jezdí mezi Zbýšovem 
a Zastávkou. Muzejní noc, kte-
rá proběhla 19.  5., byla velice 
hojně navštívena a  kromě sa-
motných jízd parní lokomoti-
vou návštěvníci využívali jak 
prostor Muzea průmyslových 
železnic ve  Zbýšově, tak i  Re-
gionálního informačního stře-
diska v nádražní budově v Za-
stávce. Protože nás v  letošním 
roce čeká ještě celá řada jízd 
parními i  motorovými vlaky, 
tak stojí za  připomenutí, že 
od letošního roku lze zakoupit 
jízdenky na  tyto jízdy přímo 
v  informačním středisku a  lze 

si i vybrat konkrétní spoj, který 
byste chtěli použít.

Opět jsme se zapojili 
do Noci kostelů, kdy 25. květ-
na byl v naší kapličce připraven 
zajímavý program. Za  velice 
zdařilou akci považuji i odha-
lení pamětní desky významné-
mu literátovi Mirku Elplovi, je-
hož životní cesta se významně 
dotkla i naší obce. Protože vý-
znamných osobností, jež ovliv-
nily naši obec a  ta zase ovliv-
nila jejich práci, je celá řada, 
doufám, že i  tato akce bude 
mít své pokračování. Jsem 
upřímně rád, že bych mohl 
poměrně dlouho pokračovat 
ve  výčtu akcí, které se v  naší 
obci od minulého vydání zpra-
vodaje uskutečnily. Chtěl bych 
však především poděkovat or-
ganizátorům těchto akcí za to, 
že obětovali svůj čas a elán pro 
to, abychom měli možnost se 
na samotných akcích potkávat. 
A  pochopitelně i  vám všem 
za to, že jste svou účastí na ak-
cích podpořili jejich úspěch.

V  letních měsících nás čeká 
jedna z  nejvýraznějších pro-
měn obce v posledním období. 
V  tomto čase proběhne demo-
lice „Bendláku“, tedy budovy 
č. p. 105 na ulici Babická. Střed 
naší obce tak bude význam-
ně změněn a  já pevně dou-
fám, že i  díky akcím probíha-
jícím v  letošním roce společně 
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najdeme smysluplné využití 
těchto nově vzniklých prostor. 
V tomto období proběhne i do-
budování vodovodu a  kana-
lizace k  domům za  lékárnou 
a  k  rekonstrukci komunikace 
na  ulici Kloboučky. Realizací 
těchto akcí se zlepší kvalita ži-
vota v  obci, a  i  proto bych vás 
chtěl poprosit o  shovívavost 
při některých problémech, jež 
se v  průběhu realizace mohou 

objevit. V  tomto období rov-
něž vrcholí úprava prostranství 
před informačním centrem. 
Jsem rád, že za  tu nedlouhou 
dobu, kdy informační centrum 
v obci působí, se stalo význam-
nou součástí života Zastáv-
ky. Pokud se vám provedené 
úpravy líbí, snad se i vy stane-
te častějšími návštěvníky této 
instituce.

Vážení spoluobčané, před 
našimi dětmi jsou prázdniny, 
před mnoha z  nás doba dovo-
lených. Dovolte mi, abych vám 
v této souvislosti popřál přede-
vším hodně zdraví, štěstí a po-
hody. Přeji vám, abyste moh-
li být co nejvíce času se svými 
blízkými a  spolu s nimi načer-
pali hodně sil a optimismu.

Petr Pospíšil, starosta obce

ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 28. 2. 2018
2. technickou úpravu rozpočtu na  rok 2018  – 

paragraf Obecné příjmy z finančních operací 
bude označen správným odvětvovým třídě-
ním rozpočtové skladby – 6310

3. technickou úpravu rozpočtu na  rok 2018  – 
změna položky na základě 17. novely rozpoč-
tové skladby č. 12/2018, ve které se položka 
5240 zaměňuje za položku 5222

4. rozpočtové opatření č. 8/2018 obce Zastávka
5. poskytnutí individuální dotace Mysliveckému 

sdružení Bažant z  rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2018 ve výši 15 000 Kč na rok 2018

6. poskytnutí individuální dotace Středisku 
rané péče SPRP, pobočka Brno z  rozpočtu 
obce Zastávka v roce 2018 ve výši 22 800 Kč 
na rok 2018

7. poskytnutí individuální dotace Muzeu prů-
myslových železnic z rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2018 ve výši 60 000 Kč na rok 2018

8. podklady, na jejichž základě bude možné pro-
věřit účetní závěrku obce Zastávka a zjistit, zda 
tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz 
účetnictví a finanční situace účetní jednotky: 

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

• Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
• Inventarizační zpráva

9. podklady, na  jejichž základě bude možné 
prověřit účetní závěrku příspěvkových or-
ganizací Základní škola a  Mateřská škola 
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková orga-
nizace a Dům dětí a mládeže Zastávka, pří-
spěvková organizace a zjistit, zda tato závěr-
ka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví 
a finanční situace účetní jednotky:
• Účetní závěrka  – výkazy Rozvaha, Výkaz 

zisku a ztrát, příloha
• Záznamy z veřejnosprávních kontrol pro-

vedených v příspěvkových organizacích
• Inventarizační zpráva

10. prodej pozemku p.  č. 123/27, zastavěná 
plocha, o  výměře 38  m2, paní NB za  cenu 
300 Kč/m2 a náklady prodeje a pověřuje sta-
rostu obce podpisem příslušné smlouvy

11. přidělení nájemní smlouvy na  dobu urči-
tou od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018 na byt č. 1, 
Zastávka, Stará osada 11 panu RM

12. darovací smlouvu mezi obcí Zastávka 
a  Diecézní charitou Brno, oblastní charitou 

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 28. 2. 2018
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Rajhrad, jejímž předmětem je poskytnutí fi-
nančního daru ve výši 1400 Kč

13. realizaci projektu „Obec Zastávka  – rekon-
strukce veřejného osvětlení“ a  její financo-
vání, včetně poskytnutí spoluúčasti obce 
Zastávka na  tomto projektu, který bude re-
alizován za  přispění finančních prostředků 
z  programu „Podpora bezpečnosti v  obcích 
v  souvislosti s  migrací č.  j. MV-104883-2/
OBP-2017“

14. výběr dodavatele na realizaci akce „Demolice 
objektu Zastávka, Babická č.  p.  105, kterým 
je na základě nejnižší cenové nabídky firma 
L. N. O., Podpěrova 439/2, Brno

15. uzavření Smlouvy mezi obcí Zastávka a  fir-
mou E.ON Distribuce, jejímž předmětem je 
zřízení věcného břemene na parcele č. 86/20, 
86/39, 104/1, 105/5 v  katastrálním území 
Zastávka, obec Zastávka v  souvislosti s  akcí 
„Zastávka – Hutní osada: NN rek. vedení“

16. novou Zřizovací listinu Jednotky sboru dob-
rovolných hasičů obce Zastávka, jako organi-
zační složky obce, se sídlem Stará osada 608, 
664 84 Zastávka,

17. pasport místních komunikací obce Zastávka, 
zpracovaný firmou GS PLUS s.  r.  o., 
Bohunická cesta 385/5, 664 81 Moravany.

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření obce Zastávka č. 5/2018, 

č. 6/2018, č. 7/2018

2. informace o  činnosti zřízených příspěvko-
vých organizací a organizačních složek

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

4. záměr prodeje pozemku p.  č.  175/5, zahra-
da, o výměře 115 m2 a pozemku p. č. 176/5, 
ostatní plocha, o výměře 46 m2

5. informace o  činnosti výborů zastupitelstva 
a komisí starosty obce

6. Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Zastávka 
za  rok 2017, kterou předložila Policie ČR, 
OO Rosice.

ZO ukládá:
1. starostovi obce zveřejnit zprávu způsobem 

v místě obvyklém a její znění poskytnout čle-
nům zastupitelstva v elektronické podobě

2. vedení obce předložit na příštím jednání za-
stupitelstva obce návrh smlouvy o dílo na re-
alizaci akce „Demolice objektu Zastávka, 
Babická č.  p.  105“ s  firmou L.  N.  O., 
Podpěrova 439/2, Brno.

ZO neschvaluje:
1. přidělení nájemní smlouvy na byt v Zastávce, 

Stará osada č. p. 9.

ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 28. 3. 2018
2. uzavření kupní smlouvy mezi obcí Zastávka 

jako kupujícím a  Rénou, stavební bytové 
družstvo jako prodávajícím, jejímž předmě-
tem je koupě pozemku p. č. 1336/2, zastavěná 
plocha a  nádvoří, o  celkové výměře 231  m² 

a  budova bez č.  p./č.  e., technické vybavení 
za cenu 113 100 Kč a náklady prodeje a pově-
řuje starostu obce jejím podpisem

3. poskytnutí individuální dotace Sportcentru 
Zastávka  – Lucie Volánková, Jana Pezlar 
z rozpočtu obce Zastávka v roce 2018 ve výši 
20 000 Kč na rok 2018

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 28. 3. 2018
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4. prodej pozemku p. č. 175/5, zahrada, o výměře 
115 m2 a pozemku p. č. 176/5, ostatní plocha, 
o výměře 46 m2 manželům NF a TF za částku 
100 Kč/m2 a náklady prodeje

5. pojistnou smlouvu číslo 0024191779 mezi obcí 
Zastávka jako pojistníkem a  Českou podni-
katelskou pojišťovnou,  a. s., Vienna Insurance 
Group jako pojistitelem, jejímž předmětem je 
pojištění majetku obce Zastávka, přičemž cel-
kové roční pojištění po slevách činí 135 485 Kč 
a pověřuje starostu obce jejím podpisem

6. pojistnou smlouvu číslo 0024191787 mezi obcí 
Zastávka jako pojistníkem a  Českou podni-
katelskou pojišťovnou,  a. s., Vienna Insurance 
Group jako pojistitelem, jejímž předmětem 
je pojištění odpovědnosti obce Zastávka, při-
čemž celkové roční pojištění po  slevách činí 
39  945  Kč a  pověřuje starostu obce jejím 
podpisem

7. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 09031381 o poskyt-
nutí podpory ze Státního fondu životního pro-
středí ČR v rámci Operačního programu život-
ní prostředí, mezi SFŽP ČR a  obcí Zastávka, 
jejímž předmětem je změna bankovního spo-
jení Fondu pro splátky zapůjčených finanč-
ních prostředků a pověřuje starostu obce jejím 
podpisem

8. zvolení paní MS za přísedící Okresního soudu 
Brno-venkov pro funkční období 2018–2022

9. uzavření Smlouvy mezi obcí Zastávka a firmou 
E.ON Distribuce, jejímž předmětem je zřízení 
věcného břemene na parcele č. 802/1 v katas-
trálním území Zastávka, obec Zastávka v sou-
vislosti s  akcí „Zastávka  – Čapkova 157: NN 
přip. kab. příp.“

10. smlouvu o  dílo mezi obcí Zastávka jako ob-
jednatelem a  společností L.  N.  O.,  s. r. o. jako 
zhotovitelem, jejímž předmětem je realizace 
stavební práce „Demolice objektu Zastávka, 
Babická č. p. 105“ a pověřuje starostu obce je-
jím podpisem

11. smlouvu o právu provést stavbu na cizím po-
zemku mezi obcí Zastávka a společností LEIS 
Slunečná terasa,  s.  r.  o., jejímž předmětem je 

uložení inženýrských sítí, jejich přeložek a pro-
dloužení na  pozemcích p.  č.  595/2 a  595/1 
v k. ú. Zastávka v souvislosti s realizací stavby: 
„Slunečná terasa – Zastávka, I.  etapa, Obytný 
komplex, komunikace a inženýrské sítě“. 

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření obce Zastávka č.  9/2018. 

č. 10/2018, č. 11/2018
2. informace o činnosti zřízených příspěvkových 

organizací a 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 prodeje pozemku p.  č.  212/6, ostatní 
plocha, o výměře 27 m2, pozemku p. č. 212/7, 
ostatní plocha, o  výměře 9  m2 a  pozemku 
p. č. 212/8, ostatní plocha, o výměře 17 m2

5. záměr prodeje pozemku p. č. 1003/16, zahrada, 
o výměře 149 m2

6. záměr prodeje pozemku p. č. 123/29, zastavěná 
plocha, o výměře 21 m2

7. záměr prodeje pozemku p.  č.  1129/9, trvalý 
travní porost, o výměře 158 m2

8. informace o  činnosti výborů zastupitelstva 
a komisí starosty obce

9. informace starosty obce o uzavřených smluv-
ních vztazích (se společností DIMATEX CS 
spol. s r. o., se společností Eurovalley s. r. o.).

ZO ukládá:
1. vedení školy a vedení obce připravit návrh řeše-

ní nového způsobu vytápění v budově základní 
školy a připravit návrh řešení problémů s vý-
skytem radonu v suterénu školy

2. vedení obce uzavřít smluvní vztah se způsobi-
lou osobou na realizaci stavebního dozoru akce 
„Demolice objektu Zastávka, Babická č. p. 105“.

ZO neschvaluje:
1. poskytnutí individuální dotace TJ  Stadion 

Brno, z. s.
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VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 25. 4. 2018
ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 25. 4. 2018
2. rozpočtové opatření č. 13/2018 obce 

Zastávka.
3. prodej pozemků p.  č. 212/6, ostatní plocha, 

o výměře 27 m2, pozemku p. č. 212/7, ostat-
ní plocha, o výměře 9 m2 panu MV za cenu 
100 Kč/m2 a náklady prodeje a pověřuje sta-
rostu obce podpisem příslušné smlouvy

4. pozemku p. č. 212/8, ostatní plocha, o výmě-
ře 17 m2 paní BA za cenu 100 Kč/m2 a nákla-
dy prodeje a  pověřuje starostu obce podpi-
sem příslušné smlouvy

5. prodej pozemků p. č. 1003/16, zahrada, o vý-
měře 149 m2 manželům JCh a LCh za cenu 
100 Kč/m2 a náklady prodeje a pověřuje sta-
rostu obce podpisem příslušné smlouvy

6. prodej pozemku p.  č.  123/29, zastavěná 
plocha, o  výměře 21  m2 paní HF za  cenu 
300 Kč/m2 a náklady prodeje a pověřuje sta-
rostu obce podpisem příslušné smlouvy

7. pozemku p.  č.  1129/9, trvalý travní porost, 
o výměře 158 m2 panu PP za cenu 100 Kč/m2 
a  náklady prodeje a  pověřuje starostu obce 
podpisem příslušné smlouvy

8. smlouvu na  dodávku auditorských služeb 
mezi obcí Zastávka jako objednatelem a TOP 
AUDITING, s. r. o. jako zhotovitelem, jejímž 
předmětem je provedení přezkumu hospo-
daření obce Zastávka v zákonem stanoveném 
rozsahu

9. smlouvu na  dodávku prací a  služeb mezi 
obcí Zastávka jako objednatelem a  TOP 
AUDITING, s. r. o. jako zhotovitelem, jejímž 
předmětem je zpracování daňového přiznání 
k dani z příjmu právnických osob v souladu 
s  daňovým řádem, zkompletování daňové-
ho přiznání a  všech k  němu požadovaných 
příloh

10. ZO schvaluje zvolení pana VP za přísedícího 
Okresního soudu Brno-venkov pro funkční 
období 2018–2022

11. po  projednání a  v  souladu s  ustanovením 
§ 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, systém spolufinancování sociálních slu-
žeb pro správní obvod ORP Rosice, který se 
zakládá na  aktuálně platných Pravidlech ří-
zení o stanovení a přiznání finanční podpo-
ry Jihomoravského kraje pro rok 2018 v ob-
lasti podpory poskytování sociálních služeb 
a Dodatku č. 1 k Pravidlům řízení o stanovení 
a přiznání finanční podpory Jihomoravského 
kraje pro rok 2018 v oblasti poskytování so-
ciálních služeb. Příslib spolufinancování pro 
rok 2019 se týká těchto poskytovatelů soci-
álních služeb v  rozsahu uvedených úvazků 
přímé péče: Penzion pro důchodce Rosice, 
pečovatelská služba, identifikátor 5072219, 
přepočtený úvazek přímé péče dle počtu kli-
entů ve výši 0,35, Středisko rané péče SPRP 
Brno, služba raná péče, identifikátor 4123958, 
přepočtený úvazek přímé péče dle počtu kli-
entů ve výši 0,09, Dotyk II, o. p. s., identifiká-
tor 9306099, přepočtený úvazek přímé péče 
dle počtu klientů ve výši 0,06.

12. po  projednání a  v  souladu s  ustanovením 
§ 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve  znění pozdějších před-
pisů, garanci potřebnosti sociálních služeb 
pro správní obvod ORP Rosice, s tím, že ga-
rance potřebnosti pro rok 2019 se týká těch-
to poskytovatelů sociálních služeb v  rozsa-
hu uvedených úvazků přímé péče: IQ Roma 
servis,  o.  s., sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s  dětmi, identifikátor 7557383, pře-
počtený úvazek přímé péče dle počtu kli-
entů  0,45, IQ  Roma servis,  o.  s., služba te-
rénní programy, identifikátor 96448779, 
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přepočtený úvazek přímé péče dle počtu kli-
entů 0,3.

13. prominutí nájemného za  pronájem 
Dělnického domu Klubu absolventů 
Gymnázia T.  G.  Masaryka Zastávka za  úče-
lem akcí konaných v  souvislosti s  Majáles 
2018.

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření obce Zastávka č. 12/2018
2. informace o  činnosti zřízených příspěvko-

vých organizací a organizačních složek
3. informaci starosty obce o  činnosti organi-

zací, jichž je obec Zastávka členem nebo 

s  nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan, 
KTS Ekologie, Svazek vodovodů a kanalizací 
Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …)

4. záměr pronajmout část pozemku p.  č.  113, 
zahrada, o výměře cca 50 m2

5. záměr pronajmout část pozemku p. č. 124/1, 
zahrada, o výměře cca 144 m2

6. informace o  činnosti výborů zastupitelstva 
a komisí starosty obce.

ZO neschvaluje:
1. přidělení nájemní smlouvy na byt v Zastávce, 

Stará osada č. p. 9.

To už máme za sebou, likvi-
daci a  úklid takovýchto míst. 
Stálo nás to dosti peněz a ze-
jména pracovní nasazení pra-
covníků naší „čety“.

Proč je třeba stále opakovat, 
že máme stanovenu provoz-
ní dobu: úterý 15.00–17.00 
hodin a  v  sobotu 8.00–12.00 
hodin, kdy mohou všich-
ni, kteří mají trvalé bydliště 
v  Zastávce a  mají uhrazeny 
poplatky za  svoz odpadu, od-
ložit to, co jim doma přebývá 
a nepotřebují?

Je to proto, že každý mě-
síc vyhodnocujeme kamero-
vý systém, který jsme museli 
u  sběrného dvora instalovat. 

Je to proto, že se stále objevují 
u  vrat do  dvora skládky: sta-
vebního materiálu, nábytku, 
plechovek od  barev, zbytky 
železného šrotu a  další nepo-
řádek. Pod rouškou tmy nebo 
mimo určené hodiny je dělají 
nejenom naši občané, ale i  ti 
z blízkého okolí.

Co je potom čeká? Po jejich 
identifikaci je to dopis z vede-
ní obce, kde jsou na přestupek 
upozorněni. Je doložený den, 
čas a nepořádek, který po nich 
zůstal. Dalším krokem, pokud 
se přestupek opakuje, je podá-
ní podnětu ke  správnímu ří-
zení pro přestupkovou komisi 
v Rosicích. Tady už je to horší, 

protože následuje peněžitý, do-
sti vysoký postih.

Naše zkušenosti? Proza-
tím nám stačil ten první krok, 
kterým je dopis z obce. Za tři 
měsíce (únor, březen, duben 
2018) jsme takto upozorni-
li osm občanů. Ze Zastávky 
jich bylo šest, další dva byli 
z okolí.

Otázka na závěr: kolik bude 
takových „hříšníků“ v  dalším 
období, kdy začne jaro a léto? 
Budeme všechny naše občany 
v  dalším vydání Zpravodaje 
opět informovat.

Jaroslava Baštařová, 
předsedkyně Komise ŽP

JE POTŘEBA STÁLE OPAKOVAT…
…všem našim spoluobčanům, že máme v obci vybudované moderní 
Sběrné středisko odpadů, jež má sloužit k tomu, abychom neměli v našem 
nejbližším okolí obce černé skládky, kde se bude hromadit od občanů to, 
co již doma nepotřebují.
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Začátek v 16:00  /  vstupné 150 Kč  /  předprodej RIC Zastávka
občerstvení zajištěno  /  za deště se koná v sále

JAROSLAV ALBERT KRONEK + ALBAND
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Dnes už se dá říci, že se z akce 
Ukliďme Česko – ukliďme Za-
stávku stala tradiční záležitost. 
V sobotu 7. dubna 2018 se ko-
nal její další, již třetí ročník. 
Akce je to mezinárodní, pořádá 
ji jedno brněnské sdružení lidí, 
jimž záleží na přírodě a čistotě 
okolí. Nicméně i  když jsou je-
jich ideály velké, není v jejich si-
lách uklidit vše, co někdo někde 
v  našem okolí pohodí. Proto 
pravidelně, několikrát do  roka 
vyhlašují celostátní úklidovou 
akci Ukliďme Česko – ukliď-
me svět a snaží se do této akce 
zapojit nejen širokou veřejnost, 
firmy, spolky, různá sdružení 
aj. Jedním ze spolků, který se 
do této akce před třemi roky za-
pojil, jsou naši dobrovolní hasi-
či. Naše obec má sice nejmenší 
katastrální území v regionu, ale 
i přes to je každý rok co sbírat 
a uklízet. Je také nutné říci, že 
v  rámci této akce se neuklízí 
pouze na  katastrálním území 
obce Zastávka, ale samozřejmě 
že úklidové skupiny vyráží také 
k Masarykově studánce, ta patří 
do území obce Babice u Rosic, 
anebo třeba do ulice Cukrovar-
ská patřící z větší části Rosicím. 
V  letošním roce se opět u  ha-
sičské zbrojnice nesešli pouze 
místní hasiči, ale připojila se 
k nim i celkem početná skupina 
spoluobčanů i s dětmi. Někteří 

z nich se takovéto akce účastni-
li již v  minulých letech, někdo 
uklízel letos poprvé. Je však pří-
jemné vědět, že dospělí hasiči, 
mladí hasiči a  naši spoluobča-
né utvořili skupinu více jak 80 
dobrovolníků.

Po krátkém přivítání se dob-
rovolníci rozdělili na tři skupi-
ny. Prví skupina měla za  úkol 
uklidit odpadky na  veřejném 
prostranství v  okolí bytových 
domů na  ulici Stará osada, 
v  parku u  kapličky a  následně 
pak v  lesoparku. Druhá sku-
pina, tvořená především mla-
dými hasiči, jejich vedoucími 
a  instruktory, se vydala uklí-
zet odpadky do  středu obce, 
následně v  ulici Cukrovar-
ská v  okolí rybníku Cukrovar 
až za  areál bývalých uhelných 

skladů. Poté tato skupina ces-
tou zpět ještě zvládla sesbírat 
odpadky v  okolí přestupního 
terminálu IDS a ulicí Nádražní 
až do lokality Martinská osada. 
Poslední skupina, tvořená „do-
spěláky“ a většími dětmi, se vy-
dala po hlavní silnici až k Ma-
sarykově studánce. Po  cestě 
zajistila úklid silničního příko-
pu po obou stranách, sesbíraly 
se odpadky kolem koryta po-
toku Habřina a  uklidila černá 
skládka u  takzvané „Oběšené“, 
následně u železničního mostu 
a  jejich práce byla zakončena 
právě u studánky.

Po  úklidu stanovených tras 
se všichni účastníci sešli zpát-
ky u  hasičské zbrojnice, kde je 
čekalo malé občerstvení, moh-
li si opéci připravené špekáčky 

UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME 
ZASTÁVKU
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a  nechyběl samozřejmě bonus 
pro všechny, což byla takzvaná 
spanilá jízda hasičskou cister-
nou. Celkem se společně po-
dařilo nashromáždit odpadky 
na  vrchovatou nákladní Avii 
a  multikáru Fumo. Odhadova-
né množství odpadků počítáme 
někde kolem sedmi tun. Tyto 
odpadky svezli a uložili do sběr-
ného střediska hasiči společně 
se zaměstnanci technické čety 
obce. Co říci na závěr?

Pokud by mělo dojít k  něja-
kému hodnocení, je nutné říci, 

že v  letošním roce odpadků 
na  veřejném prostranství bylo 
méně, než v  předešlých letech, 
nicméně pořád jich bylo to-
lik, že bychom se jako lidstvo 
měli za  sebe stydět. Když po-
myslím na  to, kolik finančních 
prostředků obec za  poslední 
roky investovala do odpadové-
ho hospodářství, kolik se na-
koupilo kontejnerů na  plasty, 
sklo a  papír… Nemalou in-
vestici představovalo poříze-
ní nádob na  biologicky rozlo-
žitelný odpad a  pořízení tašek 

na  separaci odpadů, které zís-
kala každá domácnost zdarma. 
Za zmínku jistě stojí také to, že 
na  území obce je instalováno 
více jak sto odpadkových košů, 
které jsou téměř na  každém 
rohu, a  jejich vyvážení provádí 
zaměstnanci obce třikrát týdně. 
Ukládání odpadu probíhá v na-
šem Sběrném středisku odpadů 
také zdarma. Proto je dooprav-
dy smutné, že se pořád najdou 
tuny odpadků, které po  sobě 
„někdo“ zanechá na  veřejných 
prostranstvích.

Je však na druhou stranu zase 
milým zjištěním, že ne všem je 
jedno, kolik odpadků se po naší 
obci a  jejím okolí povaluje. 
Když si najde více jak 80 lidí čas 
na  to, aby přiložili ruku k  dílu 
a  takzvaně trošku přírodě po-
mohli, má pak člověk pocit, že 
ne všichni jsou ke svému okolí 
lhostejní. Snad ale, kdyby přišli 
všichni ti, kteří neustále hudru-
jí, že je všude nepořádek a  že 
by se mělo udělat to a nebo to-
hle, tak by počet dobrovolníků 
na  podobné akci nebyl v  řádu 
desítek, ale možná i  stovek. To 
se nám ale asi nikdy nepoda-
ří. A  proto buďme skromní, 
ale hrdí. I  těch pár desítek lidí 
odvedlo velký kus práce a spo-
lečně nám všichni pomohli 
k tomu, aby byla naše obec zase 
o  trošku čistější. A  za  to vám 
všem, kteří jste pomáhali, patří 
ještě jednou velké poděkování. 
Jsme hrdi na to, že vás máme!

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce
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Jak to vypadalo 13.  března 
2018 na obecním úřadu, když 
se takový anonymní podnět 
musel šetřit? To si vyzkouše-
li vedoucí pracovníci obce  – 
hlavně pan starosta a  pan 
místostarosta. Na  úřad přišla 
kontrolní skupina z České in-
spekce životního prostředí.

O co šlo? Cituji z protokolu 
o  provedeném šetření: „pro-
šetření podnětu ve věci kácení 
dřevin v  obci Zastávka… do-
chází v  poslední době k  čas-
tému kácení starých dřevin 
v obci jak v lesoparku u školy, 
tak také ke kácení dřevin ved-
le kaple v centru obce.“

Vedení obce muselo doložit 
dva situační obrázky o  umís-
tění dřevin, o  které se jedna-
lo; povolení ke kácení dřevin – 
rovněž dvakrát; doložit, že byla 
pořízena fotodokumentace 
před a  po  pokácení stromů; 
znalecký posudek o stavu dře-
vin; smlouvu o  možnosti pro-
vést stavbu na cizím pozemku 
a  nechybělo ani fyzické šetře-
ní přímo na  obou pozemcích. 

Výsledkem je pět stránek pro-
tokolu o  provedeném šetření, 
s  tímto závěrem: „ze strany 
obce nedošlo v  rámci káce-
ní dřevin k  porušení zákona 
o  ochraně přírody a  krajiny. 
Z  uvedeného důvodu nebu-
de věc inspekcí nadále řešena 
prostřednictvím správního či 
přestupkového řízení.“

Otázka je jiná. Komu máme 
tento závěr poslat? Kam poslat 
zmíněných pět stránek proto-
kolu? Pro vedení obce to zna-
mená jediné – neporušili jsme 
žádné předpisy, které musíme 
dodržovat a  jejichž porušení 
se trestá vysokými pokutami, 
pokud se prokáže.

Na doplnění informace pro 
toho, kdo výše uvedený ano-
nymní podnět podával/a. 
V  souvislosti s  posudkem 
pro kácení dřevin byla pro 
obec vyčíslena částka, ve  kte-
ré se musí do  pěti let provést 
náhradní výsadba. Pro spo-
lečnost Rezidence Permo-
ník,  a.  s., která je investorem 
oprav a  změn Hornického 

domu, se jedná o  částku 
278 212 Kč. To bude také hod-
nota nově vysázených stromů. 
O  tom, kde se výsadba pro-
vádí, se snažíme pravidelně 
i  ve  Zpravodaji naše občany 
informovat.

Jaroslava Baštařová, 
předsedkyně Komise ŽP

PROČ SE ANONYM NEPODEPÍŠE?! 
Na tuto otázku hledáme těžko odpověď. Co zamýšlí dotyčný/á svým dopisem 
pro Policii České republiky, pro Odbor životního prostředí MěÚ Rosice nebo 
pro Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí? Čeho chce 
dosáhnout nebo se snad něčeho bojí? Proč? Nemá sám/a čisté svědomí? 
Proč nepřijde na obecní úřad a v rámci informací, které je úřad povinen občanovi 
sdělit, se přímo nezeptá? Umí si dotyčný/á spočítat, kolik lidí se jedinou stížností 
zaměstnává, kolik to stojí času a financí? Nejde to jednoduše a přímo na obci? 
Ať si autor/ka uvedené stížnosti odpoví sám/a.

Ilustrační foto
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Naší malé skupince, zástup-
cům z Jinošova a ze Zastávky, 
se to podařilo poslední pátek 
v  dubnu. Přivítání před elek-
trárnou, vstupní procedura 
s  otisky pravé ruky, vydání 
průkazu, první průchod bez-
pečnostními turnikety, krátká 
návštěva u ředitele elektrárny. 
Ukázka grafů o  výrobě, spo-
třebě a  vývozu elektřiny vám 
představí, jak je na  tom třeba 
Rakousko, které odebírá právě 
z  Dukovan nejvíce elektřiny. 
To se to potom rakouským ak-
tivistům brojí proti elektrárně, 
když o této skutečnosti mnozí 
nemají žádné povědomí. In-
formace o tom, kolik nás sto-
jí elektřina z  ohyzdných so-
lárních panelů, které zabírají 
zemědělskou půdu a  nikdo 
dosud neřekl, co s  nimi bude 
až doslouží, to je také šok: jde 
o  40  miliard  Kč ročně, které 
platí stát majitelům. 

Ale nyní k prohlídce, trvala 
téměř čtyři hodiny. Kilometrů 
a schodů nejen ve venkovním 
areálu, ale i  v  nejstřeženěj-
ším místě  – v  srdci elektrár-
ny, v  reaktorovém sále, jsme 
nachodili dost. Stálo to ale 
za  to! Nejprve v  civilním ob-
lečení, později ve  speciální 
žluté kombinéze, s  osobním 
dozimetrem na  měření ra-
dioaktivity a  prohlídka reak-
torového sálu. Všude čisto, 
jako v  nemocnici. Podívali 

VIDĚT, POZNAT, POKLONIT SE

Celý duben, vždy v pátek, měli starostové 

a členové zastupitelstev obcí a měst v okolí 

Jaderné elektrárny Dukovany možnost toto 

zařízení navštívit, udělat si vlastní názor, 

získat základní informace o tom, co je mnohdy 

předmětem spekulací.
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jsme se na přípravu paliva pro 
vkládání do  reaktoru. To vše 
s  perfektním výkladem a  od-
pověďmi na  všetečné otázky. 
Na  závěr této části prohlídky 
jsme museli projít zkouškou 
na  přítomnost radioaktivních 
látek. Můžeme být všichni 
klidní  – přístroj ukázal hod-
notu nula a propustil nás.

Venkovním, perfekt-
ně upraveným areálem, kde 
na nás panáčkoval zajíc, jsme 
se dostali ke skladu použitého 
paliva. Vyrovnané, čtyři met-
ry vysoké modré válce, v  řa-
dách vedle sebe jsou připrave-
ny na kontrolu nejen českých, 
ale také mezinárodních kon-
trolorů, protože naše země 
patří k  těm, které se zaváza-
ly, že nebudou používat tzv. 
vyhořelé palivo k  další výro-
bě. To, jak dále, mírově vyu-
žít vyhořelé články paliva, je 
vědeckým úkolem pro jader-
né fyziky na celém světě, včet-
ně našeho jaderného ústavu 
v Praze. Odměnou pro nás byl 
certifikát: „Lepší je jednou za-
žít než si stokrát představovat“ 
s uvedením, že jsme navštívi-
li reaktorový sál 3. a  4.  bloku 
JE Dukovany za provozu.

Co říci závěrem? Dopo-
ručujeme každému, kdo má 
pochybnosti o  bezpečnosti 
zařízení, ať se objedná (čeka-
cí doba minimálně půl roku) 
a navštíví informační centrum 
elektrárny. V  červenci, když 
budete mít štěstí, vás třeba 
proveze i  autobus venkovním 
areálem, protože ne všichni 

jsou schopni dosti náročnou 
prohlídku, jakou jsme měli 
my, zvládnout.

Za sebe mohu říci tolik: žáci 
základních a  středních škol by 
se měli takové návštěvy zúčast-
nit „povinně“  – v  rámci učiva, 
protože určitě je lepší na vlastní 
oči vidět a zažít, než se jen učit 
z učebnic a knih.

Já osobně se skláním a  ob-
divuji všechny ty, kteří před 
více než třiceti lety, dokáza-
li toto zařízení vyprojektovat, 

postavit, zařídit a  také 
do dnešních dnů bezpečně ří-
dit. Stále nové výzkumy v ob-
lasti jaderné techniky přiná-
šejí i  do  Dukovan moderní 
zařízení, která budou ještě 
po  další desetiletí zajišťovat 
tak potřebnou elektrickou 
energii, bez které si život ne-
dovedeme vůbec představit. 
Děkujeme!

Jaroslava Baštařová, 
předsedkyně Komise ŽP
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Regionální informační cen-
trum v  Zastávce, Technické 
muzeum Brno a Muzeum prů-
myslových železnic uctivě zvou 
na  jedinečnou a  neopakova-
telnou událost, která se usku-
teční poslední červnovou so-
botu. Velcí i malí, tlustí i  tencí 
si budou moci užít jeden den 
v  poklidném tempu a  atmo-
sféře první republiky. Okolí 
vlakového nádraží v  Zastáv-
ce, včetně úzkorozchodné traťi 
muzejní železnice připomene 
období vzniku Československé 
republiky.

Kávovary Lamka, pražič-
ky a  kávomlýnky okomentu-
je ve  svých přednáškách baris-
ta Adam Troubil, čím se hasilo 
před 100  lety předvedou hasiči 
z  Neslovic. V  průběhu celého 
dne bude v  blízkosti infocent-
ra postaven vojenský tábor le-
gionářů, kteří budou dělat do-
provod cestujícím v  parních 
vlacích do  Zbýšova a  zpět. 
Na  výstavě Prvorepubliková 
zastávka budou vystaveny ex-
ponáty z  období prvního dva-
cetiletí nově vzniklé republiky. 

Bude se jednat o  předměty 
z  domácností, reklamy regio-
nálních firem a živnostníků, re-
produkce dobových dokumen-
tů, tiskovin a fotografií.

Výstava předmětů bude pří-
stupná vždy v  otevírací době 
RIC až do konce srpna.

Od  10:00 do  18:00 bude za-
jištěn pravidelný provoz par-
ních vláčků na  muzejní úz-
korozchodné železnici mezi 
Zastávkou a  Zbýšovem. Mi-
mořádně s  legionářským do-
provodem! Děti si budou moci 
vyzkoušet, jak se pralo prádlo 

na  valše, nebo jak se používal 
kafemlejnek…

Vstupné dobrovolné, jízdné 
dle platného ceníku! Občerst-
vení zajištěno, změna progra-
mu vyhrazena. Koná se za  ka-
ždého počasí v  přiměřeném 
rozsahu.

Srdečně zvou: RIC Zastávka, 
Technické muzeum Brno, Mu-
zeum průmyslových železnic 
Zbýšov. Za  ilustraci děkuji vý-
tvarníkovi Danu Růžičkovi.

Lukáš Volánek, 
RIC Zastávka

PROŽIJTE JEDEN DEN 
V PRVNÍ REPUBLICE
30. června 2018, 
nádraží v Zastávce

PROGRAM AKCE PRVOREPUBLIKOVÁ ZASTÁVKA:
• 10:00 – vernisáž prázdninové výstavy Prvorepubliková 

zastávka 1918–1938
• 11:00 – auto, které mohlo vozit prezidenta Masaryka  – 

příjezd limuzíny Laurin a Klement 
• 12:00 – barista Adam Troubil: Jak se kafe vaří
• 13:00 – legionářská výstroj a výzbroj aneb vojna není kojná
• 14:00 – barista Adam Troubil: Co jste nevěděli o kávě a báli 

jste se…
• 15:00 – koňská stříkačka hasičů z Neslovic
• 16:00 – křest letní terasy hotelu RIC
• 17:00 – džentlmeni z  Lednice: swingový koncert kapely 

Melody gentlemen
• 21:15 – letní kino pro pamětníky: Hotel Modrá hvězda
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Naše organizace má v součas-
nosti 214 členů z Rosic, Zastáv-
ky, Tetčic a dalších šestnácti obcí 
z našeho okolí. V roce 2017 a za-
čátkem roku 2018 se výbor orga-
nizace scházel každý druhý čtvr-
tek v klubovně hasičů v Rosicích.

Každý poslední čtvrtek v mě-
síci se koná kino pro seniory. 
Filmy se promítají podle vý-
běru, který nám navrhuje pan 
Veškrna ml., za zlevněné vstup-
né 50 Kč. Informace o  filmech 
jsou uveřejňovány v naší skříňce 
v Rosicích na náměstí a v někte-
rých obchodech. 

Dále pořádáme dva rekon-
diční zájezdy do  termálních 
lázní v  maďarském Moson-
magyaróváru. Další dva zájez-
dy plánujeme v České republice. 
Přispíváme na  tyto akce z  do-
tací na  činnost od  města Rosi-
ce, obcí Zastávky a  Tetčic. Dal-
ší akcí je setkání našich členů 
a ostatních občanů se skupinou 
OLYMP v restauraci na stadionu 
Slovan Rosice, koná se v dubnu 

a  v  prosinci na  Mikuláše. Dále 
pořádáme dvakrát ročně pose-
zení ve vinném sklípku pana Vy-
hnalíka v Lukovanech.

Poslední akcí v roce bývá pře-
dávání vánočních balíčků našim 
imobilním členům. Balíčky (pře-
vážně ovoce) necháváme při-
pravit v  Zastávce v  potravinách 
u Sedláčků.

První akcí letos byla člen-
ská schůze v  Dělnickém domě 
v Zastávce za přítomnosti hostů: 
za  Rosice pan starosta Jaroslav 
Světlík, za  seniory paní Marie 
Vyhnalíková, za  Zastávku pan 
starosta Petr Pospíšil, paní Ivana 
Klímová za KS a za Svaz nedoslý-
chavých a neslyšících paní Alena 
Procházková. Tetčice reprezen-
toval pan starosta Jan Šon. Obci 
Zastávka děkujeme za bezplatný 
pronájem velkého sálu v Dělnic-
kém domě. Kulturní vložku nám 
obstaralo vystoupení malých 
i dospělých mažoretek Hvězdič-
ky působících při SVČ  Rosice. 
Děkujeme všem účinkujícím,  

zvláště paní Karolíně Steinocho-
vé, která vystoupení s  dívkami 
připravila.

Na  programu členské schů-
ze byly volby výboru a předsedy 
organizace. Účast byla 109 členů. 
Volili jsme na místo pana Jose-
fa Poláka, který zemřel, nového 
předsedu. Tím se stal náš mís-
tostarosta pan Bohumil Klíma. 
Byl zvolen jednomyslně. Výbor 
byl potvrzen ve  starém složení. 
Dále byl projednán plán práce 
a rozpočet na rok 2018. Na závěr 
nový předseda poděkoval všem 
za  účast, jeho zvolení a  ukončil 
schůzi. Po ukončení bylo podáno 
občerstvení a k tanci a poslechu 
zahrál pan Zdeněk Procházka.

Druhou letošní akcí bylo 
dubnové setkání se skupinou 
OLYMP v restauraci na hřišti TJ 
Slovan Rosice. Na akci se více jak 
šedesát účastníků dobře bavilo. 
Další akcí je připravovaný po-
znávací zájezd v měsíci červnu.

Za členy výboru 
Jindřiška Jandová

INFORMACE O ČINNOSTI SVAZU 
TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ROSICE, Z. S.
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V březnu jsme v klubu osla-
vili Den žen. O  Dni žen vel-
mi pěkně hovořila naše člen-
ka paní Alena Smutná. Členky 
klubu tančily při hudbě pana 
Sigmunda.

Konaly se samozřejmě také 
vycházky: 13.  3. z  Lukovan 
do Ketkovic, Levnova a Seno-
rad. Dne 20. 3. z Brna Řečko-
vic do  Velké Baby, Jinačova, 
Senařova, Trnůvky a  do  Ve-
verské Bitýšky a  konečně 
27. 3. z Brna do Útěchova, Bí-
lovic a Obřan.

Na dubnové schůzi se přálo 
jako vždy nejdříve těm, kteří 
se v  dubnu narodili a  zpíva-
lo se jim. Ale také se držela 
minuta ticha za  paní Helenu 
Medkovou, která v dubnu ze-
mřela. Poté nám paní Srní-
ková přednesla velmi zajíma-
vou přednášku o  Švýcarsku 
ze svého tamního pracovního 
pobytu.

Ve  čtvrtek 19.  4. vyrazili 
členové našeho klubu na prv-
ní letošní zájezd, který vedl 
do  Kopřivnice, do  muzea Ta-
tra Kopřivnice a muzea Emila 
Zátopka. Po obědě tamtéž na-
vštívili Štramberk. Odvážnější 
vyšli na Štramberskou Trúbu, 
ostatní si dali v  místních ka-
várnách výborné štramberské 
uši se šlehačkou a jahodami.

INFORMACE Z KLUBU SENIORŮ

Zájezd do Kopřivnice, foto B. Klíma

Z chrámu Apollo u Lednice, foto L. Říhová

Zlaté Hory, poutní kostel P. M. Pomocné, foto B. Klíma
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Jako každoročně se v  měsíci 
dubnu konala výroční schůze 
spolku Zahrádkářů Zastávka. 
V letošním roce připadla na so-
botní odpoledne 28.  dubna.  Je 
již tradicí, že nás při této příle-
žitosti přijeli navštívit členové 
družebního spolku zahrádkářů 
ze Slovenského Grobu společně 
se svým předsedou. Po  dlouhé 
cestě na  ně čekalo občerstvení 

ve  formě teplého oběda. Svo-
jí přítomností nás poctil také 
starosta obce Zastávka pan 
RNDr. Petr Pospíšil.

Schůzi zahájil předseda spol-
ku pan Jiří Klika. Členové byli 
informováni o činnostech spol-
ku v  uplynulém roce a  plá-
nech pro další rok.  V  diskuzi 
projevili zájem o  členství noví 
příznivci.

V závěru následovalo občer-
stvení v podobě kávy, zákusku, 
chlebíčků a  také vína, kterým 
nás pohostili naši přátelé z Gro-
bu. V  příjemné atmosféře se 
hodně povídalo a  v  této chvíli 
nikdo nespěchal domů. Častým 
tématem byla nová zahrádkář-
ská sezóna, počasí a  budoucí 
úroda. Snad se nám tedy letos 
bude dařit.

Hana Palánová

ZAHRÁDKÁŘI ZASTÁVKA

Květnová schůze se nes-
la ve  znamení Dne matek. 
O  něm opět poutavě pohovo-
řila paní Alena Smutná. Rov-
něž i v tomto měsíci se zpívalo 
oslavencům narozeným v květ-
nu a  držela se minuta ticha 
za  zemřelého pana Sigmun-
da. Všem zúčastněným zatan-
čily, přednesly básně i  písně 
děti z mateřské školky na Ha-
vířské ulici a  předaly ženám 
také vlastnoručně vyrobené 
gratulace! Ve  čtvrtek 24.  5. se 

konal zájezd do Jeseníků a Zla-
tých hor. A  samozřejmě po-
kračovaly také vycházky: 15. 5. 
do  Brna, Útěchova, Vrano-
va, Svinošic, Hořic a  Blanska, 
22.  5. do  Rosic, Ostrovačic, 
na Velkou cenu, Rybářskou ba-
štu a do Tetčic a nakonec 29. 5. 
do  Brna, Skleného  – Mázlova 
rybníka, do  Horního Tisý, Jí-
vové a Křižanova.

Zora Stejskalová, 
Klub seniorů Zastávka

Interiér poutního kostela P. M. Pomocné, foto B. Klíma

Zlaté Hory, Zlatokopecký skanzen, 
foto L. Říhová
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VYMĚŇTE S THERMONOU

www.thermona.cz



  Plynové kotle    Elektrokotle
  Kondenzační kotle    Kaskádové kotelny

  Montáž topných systémů

Informace na:

Český výrobce kotlů

www.thermona.cz

Nabízíme Vám
 Kvalitní české výrobky

 Bezplatné a nezávazné vypracování 
cenové nabídky

 Výměnu stávajících spotřebičů

 Širokou nabídku plynových kotlů 
a doplňkového sortimentu

 Uvedení spotřebiče do provozu 
včetně zaškolení obsluhy

 Záruční a pozáruční servis

 Prodlouženou záruku - 36 měsíců

 Montáž kaskádových kotelen

 Kompletní nabídku topenářských 
prací

 Vložkování komínových těles

Thermona, spol. s r.o.    Stará osada 258, 664 84 Zastávka u Brna    tel.: 565 659 780    topeni@thermona.cz

Mimořádné akční ceny od 15. 3. do 15. 6. 2018

6 02   161   08 4
565   659   780
topeni@thermona.cz
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Týmu HC Zastávka se sice 
nepodařilo postoupit do  bojů 
o  prvenství v  soutěži, nicméně 
v  zápasech o  třetí místo uspěl 

a  sezónu 2017/2018 ukon-
čil s  bronzovými medailemi 
na  krku. V  sérii hrané na  dvě 
vítězná utkání naši hokejisté 

čelili týmu HHK  Velké Mezi-
říčí  B a  zatímco v  prvním zá-
pase na hřišti soupeře prohráli, 
v  následujících dvou kláních, 
hraných na  domácím stadionu 
v Rosicích, neponechali nic ná-
hodě a obsadili konečnou bron-
zovou příčku.

Závěrečný hvizd poslední-
ho zápasu a  předání medailí 
za  umístění  – to je v  podstatě 
špička ledovce a  vyústění ce-
loroční práce, která mnohdy 
ve  světle konečných výsledků 
není tolik na očích. Udržet klub 
celou sezónu v aktivním chodu 
je náročný proces a  ne vždy se 
vše daří, jak by mělo. Osobně si 
myslím, že naše mužstvo moh-
lo pomýšlet i na vyšší příčku, ale 
horší tréninková účast (bohužel 
zejména před startem vyřazova-
cí části) nám nedovolila naplno 
prokázat potenciál, který tým 
nepochybně má. Pevně doufám, 
že v  příští sezóně bude muž-
stvo v tomto ohledu důslednější 
a snad se nám vyhnou i některá 
nepříjemná zranění, byť toto je 
pouhé přání, jehož splnění nelze 
nijak výrazně ovlivnit. Přes tuto 
drobnou kaňku můžeme být se 
sezónou 2017/2018 spokojení.

Co se týče individuálních 
úspěchů, je na  místě vyzdvih-
nout bodový a  střelecký pří-
spěvek dvou jednotlivců – kon-
krétně Romana Stromeckého 
(vítěz klubového kanadského 

HC ZASTÁVKA
Vážené čtenářky, vážení čtenáři 
Zastáveckého zpravodaje, dovolte mi 
na tomto místě zrekapitulovat dění 
v našem zastáveckém hokejovém klubu 
během uplynulé sezóny Krajské soutěže 
mužů Vysočina, která své brány zavřela 
v posledním březnovém týdnu tohoto 
roku finálovými zápasy fáze play off.
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bodování  – 24  bodů za  5  bra-
nek a  19  přihrávek) a  Adama 
Šedého (nejlepší střelec týmu 
s  13  brankami). Jakkoli je led-
ní hokej týmová hra, nikdy není 
na  škodu, když se v  kolektivu 
najdou bodoví, resp. střelečtí ta-
houni. Ještě jedno jméno bych 
v  této souvislosti zmínil, ačkoli 
je spojeno s ukončením angaž-
má. Naše zahraniční posila  – 
Simen Viker Brekke z  Norska, 
který za HC Zastávka nastupo-
val v  letech 2015–2018, končí 
svoji studentskou misi v  Čes-
ku a  vrací se do  své země, což 
má mimo jiné za následek také 
konec jeho účinkování v  týmu. 
Svými herními kvalitami a pří-
stupem byl pro náš klub pří-
nosem a  tímto bych mu chtěl 
za  celou naši organizaci podě-
kovat a popřát hodně úspěchů, 
ať už na ledě nebo mimo něj.

Další kapitolou činnosti, která 
si zaslouží samostatný odstavec, 
je naše práce s dětmi v několi-
ka mládežnických kategoriích. 
Od prvních kroků na jaře 2016 
jsme do nynějška získali nemá-
lo zkušeností a  setkali jsme se 
s  příznivou odezvou z  různých 
zainteresovaných stran, proto si 
troufám tvrdit, že mládežnický 
hokej v Zastávce se budoucnos-
ti obávat nemusí. Školu bruslení 
a kategorie přípravky a 3.  třídy 
považuji již za zavedené a pev-
ně zakotvené v našich aktivitách 
na  poli mládeže. Kromě stan-
dardních tréninkových jedno-
tek dle metodik ČSLH a  pod 
vedením zkušených trenérů 
a  trenérek jsme se v  uplynulé 

sezóně prezentovali i  širší ve-
řejnosti na  Olympijském fes-
tivalu na  brněnském výstaviš-
ti. Naše děti odehrály několik 
zápasů v  ledním hokeji verze 
mini proti stejně starým dětem 
z  Vyškova, Znojma či Břeclavi 
a na závěr jejich působení na fes-
tivalu jim předal pamětní me-
daile šéftrenér ČSLH Slavomír 
Lener. Zhruba o  měsíc pozdě-
ji – 30. března – jsme uspořádali 
první turnaj mladších přípravek 
za  účasti týmů z  Náměště nad 
Oslavou, Třebíče a Brna (Warri-
or). Z obou těchto akcí můžete 
na  našem facebookovém pro-
filu případně webových strán-
kách zhlédnout fotodokumen-
taci i  videozáznam. Odkazy 
najdete pod článkem. V  příští 
sezóně bychom rádi přihlásili 
naše mladé naděje do  přísluš-
ných mládežnických soutěží, 

a  to v  kategoriích mladší žáci 
a mladší a starší přípravka. Dů-
ležité bude také zajištění tré-
ninku pro všechny kategorie 
i prostor pro úplné začátečníky 
v  rámci Školy bruslení. Ruku 
v ruce se servisem pro již zare-
gistrované děti budeme i nadá-
le aktivně hledat další zájemce 
o  hokej prostřednictvím trva-
lého náboru dětí a  také se zú-
častníme celorepublikové akce 
„Pojď hrát hokej“.

Na  závěr mi dovolte něko-
lik děkovných vět. Za  úspěš-
né zakončení sezóny A  týmu 
bych chtěl poděkovat jak hrá-
čům, kteří třetí místo vybojova-
li na ledě, tak i trenérům Pavlu 
Nohelovi a  Bohumilu Gejdo-
šovi, kteří mužstvo připravili 
na  tento vrchol sezóny. Samo-
zřejmě nemohu opomenout 
celý realizační tým a  všechny, 
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Zpráva z činnosti 
florbalového „A“ oddílu 
TJ Čechie Zastávka, z. s.

Florbalový club TJ  Čechie 
Zastávka „A“ ukončil v dubnu 
sezónu 2017/2018. Na začátku 
sezóny bylo mužstvo plné oče-
kávání a odhodlanosti zopako-
vat loňský úspěch, čímž bylo 
2.  místo v  tabulce Jihomorav-
ské ligy mužů.

Začátek sezóny se nesl 
ve  znamení zranění hned ně-
kolika klíčových hráčů, což 
byla znatelná ztráta pro naše 
mužstvo. Hned první zápasy 
ukázaly, že letošní ročník bude 

velice vyrovnaný a  že nebude 
stačit jen florbalová šikovnost.

Museli jsme ukázat týmo-
vého ducha a  chuť poprat se 
o  výsledek i  s  těmi nejtěžšími 
soupeři. Myslím, že bojovnost 
a týmový duch dokázaly stme-
lit kolektiv a do posledních zá-
pasů byl tým ve hře o 3. místo. 
Tento cíl bohužel nebyl do-
sažen a  florbalové Áčko na-
konec s  12  vyhranými zápasy 
a 127 góly skončilo na krásném 
4. místě. Týmovou tabulku ka-
nadského bodování ovládli tito 
čtyři hráči: Pavel Ševčík a  To-
máš Fic se 17 body, Libor Kro-
nek s  37  body a  Lukáš Dostál 

se 42  body. Sezóna 2018/2019 
je za  dveřmi a  my se s  novou 
nadějí a  posilami porveme 
o  přední příčky Jihomoravské 
ligy mužů. 

Zpráva z činnosti 
florbalového „B“ oddílu 
TJ Čechie Zastávka, z. s.

Florbalové „Béčko“ v  sezó-
ně 2017/2018 hrálo, stejně jako 
v  předchozích dvou letech, 
Amatérskou florbalovou ligu. 
Letošní los nás zařadil do sku-
piny A, ve  které bylo celkem 
14  mužstev. Pro letošní sezó-
nu byl stanoven cíl: postoupit 

FLORBALISTÉ INFORMUJÍ

kteří se na  chodu klubu dlou-
hodobě podílí různorodými 
aktivitami. Ať už jde o činovní-
ky HC  Zastávka Jiřího Zvolán-
ka a  Jaromíra Sedmika, nebo 
Davida Matala a  Marka Švest-
ku, kteří pomáhali s pořádáním 
domácích mistrovských utkání. 
Za neutuchající aktivity v rámci 
Školy bruslení chci poděkovat 
Lence Slezákové, Adamu Šedé-
mu a  Milanu Štelclovi. Trené-
rům Peteru Gejdošovi a  Petru 
Maštalířovi títmo děkuji za  za-
ložení a  fungování starší pří-
pravky a k trojici trenérů mlad-
ší přípravky Petru Coufalovi, 

Františku Pavlouškovi a  Vla-
dimíru Kozárkovi rovněž míří 
mé díky za  plynulý chod kate-
gorie, za niž převzali zodpověd-
nost. V  neposlední řadě chci 
poděkovat našim sponzorům, 
díky nimž může klub udržitelně 

fungovat a  konečně také všem 
příznivcům zastáveckého ho-
keje, který v srp nu tohoto roku 
oslaví 20 let od svého obnovení.

Vladislav Klos, 
předseda HC Zastávka, z. s.

www.hczastavka.cz   |   www.facebook.com/hczastavka



do  závěrečné části soutěže, 
tedy alespoň vyrovnat loňský 
úspěch. V  průběhu podzimní 
i  jarní části jsme podávali vel-
mi vyrovnané výkony a  pre-
zentovali se kvalitním, spíše 
útočným florbalem. V základ-
ní části soutěže jsme nasbíra-
li 46  bodů se skóre 139:121. 
V  životní formě se předvedl 
a  největší bodový přínos za-
řídil nejstarší hráč oddílu To-
máš Divácký, celkem 45  bodů 
(28+17). Výsledky z  dílčích 
turnajů nám zajistily šesté mís-
to a v prvním kole playoff jsme 
se utkali s  mužstvem Amici 
Brno, loňským finalistou, kte-
rý postupoval ze třetího místa 
ve  skupině  B. Vyřazovací část 
soutěže se hraje na  dvě vítěz-
ná utkání. K  úvodnímu duelu 

jsme nastoupili s příliš velkým 
respektem a prohráli 2:6. Ten-
týž den bylo odehráno od-
vetné utkání, ve  kterém jsme 
přehráli soupeře 4:3 v  pro-
dloužení. Rozhodující utkání 
jsme sehráli následující den. 
Začátek zápasu nám nevyšel 
podle představ a  po  poločase 
jsme prohrávali 0:4. Propastný 
náskok soupeře se nám však 
ve druhé půli podařilo smazat 
a  utkání dospělo do  prodlou-
žení. V  prodloužení jsme byli 
jasně lepším týmem, avšak je-
diné zaváhání v obraně nás stá-
lo postup mezi nejlepších  16. 
Letošního ročníku se účastnilo 
52 oddílů z Brna a okolí.

Zpestřením sezóny bývá 
tradiční florbalový turnaj 
v  domácím prostředí (v  hale 

gymnázia) Florbal Cup po-
řádaný občanským sdruže-
ním Falcons Mechov. Turnaj 
byl odehrán 3.  března 2018 
a  účastnilo se jej 16  týmů, 
mimo jiné z  Olomouce, 
Znojma a  Zlína. Na  turna-
ji byl náš oddíl v roli favorita, 
jelikož jsme obhajovali loňské 
vítězství. Přesto, že jsme se-
hráli velmi vyrovnaná utkání, 
nepodařilo se nám postoupit 
ze skupiny a  obsadili jsme až 
13. místo.

V  průběhu sezóny se nám 
podařilo posílit oddíl o  dva 
hráče z  Bulldogs Brno (Josef 
Kazatel, David Gottwald), kte-
ří v Brně ukončili profesionál-
ní florbalovou kariéru.

Z. Pospíšil

ČESKO-SLOVENSKÉ FOTBALOVÉ SRDCE 2018
100. výročí společné samostatnosti Čechů a Slováků

FC ZBROJOVKA BRNO – ŠK SLOVAN BRATISLAVA
fotbalový stadion TJ Čechie Zastávka

středa 20. června 2018, 16.30 h, vstupné 50 Kč

Ilustrační foto

Partner 
akce:



13. letní pivní festival

21. 7. 2018 od 13:00 • zámek Rosice
• PIVOVAR Rosice • PIVOVAR Padochov • RICHARD / Žebětín •

• KVĚTNICE / Tišnov • QÁSEK / Ostrava • MORAVIA / Lucky Bastard Brno •
• U HUŠKŮ / Běleč nad Orlicí • ALBERT / Brno • DUCK AND DOG / Rajhrad •

• KRUM / Moravský Krumlov • KOZLÍČEK / Horní Dubenky •
• REVOLTA / Žďár nad Sázavou • MĚSTSKÝ ZÁMECKÝ PIVOVAR / Oslavany •

SPRÁVA
ZÁMKU
ROSICE

Louisovi Sirotci (dixieland) Brno, Blue Smoke Band (r&b-blues) Brno,
Minami (pop-rock) Hřivínův újezd, Šašci v manéži (progressive-rock) Bučovice,

Zputnik (punk) Praha, Stejšn (hardrockový svižník) Brno,
Hlaváček + Machata = Hlaholim (hantec folk) Brno,

The Muxx (rock-alternative) Brno, Noční Proud (legendární disko) Rosice, DJ’S, …

Vstupné 100 Kč, senioři a děti do 12 let 50 Kč, děti do 6 let zdarma.

pivovarrosice.cz Změna programu vyhrazena.
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Krajský přebor mládeže v rapid šachu 2017/18
Soutěž se hraje jako šestidílný seriál turnajů jednotlivců, ze kterých se do  celkového hodnocení 

(podle věkových kategorií) každému hráči počítají tři nejlepší výsledky.

KP družstev mládeže 2017/18
Po 3 výhrách, 3 remízách a 3 prohrách naše družstvo obsadilo celkové 11. místo. Výsledková listina 

potvrzuje, že letos bylo v soutěži dost vyrovnaných družstev.

Vzhledem k ukončení všech soutěží aktuální sezóny přinášíme 
přehled konečných výsledků oddílu Šachy Zastávka, a tak 
si na své přijdou zejména milovníci tabulek.

ŠACHISTÉ TJ ČECHIE ZAKONČILI 
SEZÓNU 2017/18

Poř. Družstvo + = - PH 1 PH 2 PH 3
1 ŠK Kuřim „C“ 8 1 0 25 34,0 15,5
2 ŠK Lokomotiva Brno „C“ 8 0 1 24 30,5 13,5
3 KVASACO Vacenovice 5 2 2 17 25,0 11,5
4 ŠK Lokomotiva Brno „E“ 5 1 3 16 23,5 11,0
5 ŠK Duras BVK Královo Pole „B“ 5 0 4 15 23,5 11,0
6 SK Baník Ratíškovice 4 1 4 13 25,0 10,5
7 ŠK Kuřim „D“ 4 1 4 13 24,5 10,5
8 SK Vyškov „A“ 4 1 4 13 23,5 10,5
9 ŠK Rozrazil Brno 4 1 4 13 23,5 9,5

10 ŠK Kuřim „E“ 4 1 4 13 22,5 9,5
11 Šachy Zastávka 3 3 3 12 21,0 8,5
12 ŠK Kuřim „F“ 3 0 6 9 18,0 8,5
13 ŠK Veselí nad Moravou 2 2 5 8 19,5 8,5
14 SK Vyškov „B“ 2 1 6 7 13,5 6,0
15 ŠK Lokomotiva Brno „F“ 2 0 7 6 20,0 9,0
16 ŠK Lokomotiva Brno „D“ 1 1 7 4 10,5 5,0

H10 jméno body
26 Prokop Ondřej 72
38 Švagr Daniel 38

H12 jméno body
8 Žaža David 132

14 Kroutil Matěj 119
30 Prokop Tomáš 62
41 Ševčík David 39
49 Bernard Jakub 34

H14 jméno body

15 Žaža Martin 118

25 Moos Lukáš 95

32 Joch Petr 58

33 Kupka Ondřej 55

35 Buchta Tomáš 49

53 Hradílek Pavel 26

54 Adamiec Zbyhněv 25

13. letní pivní festival

21. 7. 2018 od 13:00 • zámek Rosice
• PIVOVAR Rosice • PIVOVAR Padochov • RICHARD / Žebětín •

• KVĚTNICE / Tišnov • QÁSEK / Ostrava • MORAVIA / Lucky Bastard Brno •
• U HUŠKŮ / Běleč nad Orlicí • ALBERT / Brno • DUCK AND DOG / Rajhrad •

• KRUM / Moravský Krumlov • KOZLÍČEK / Horní Dubenky •
• REVOLTA / Žďár nad Sázavou • MĚSTSKÝ ZÁMECKÝ PIVOVAR / Oslavany •

SPRÁVA
ZÁMKU
ROSICE

Louisovi Sirotci (dixieland) Brno, Blue Smoke Band (r&b-blues) Brno,
Minami (pop-rock) Hřivínův újezd, Šašci v manéži (progressive-rock) Bučovice,

Zputnik (punk) Praha, Stejšn (hardrockový svižník) Brno,
Hlaváček + Machata = Hlaholim (hantec folk) Brno,

The Muxx (rock-alternative) Brno, Noční Proud (legendární disko) Rosice, DJ’S, …

Vstupné 100 Kč, senioři a děti do 12 let 50 Kč, děti do 6 let zdarma.

pivovarrosice.cz Změna programu vyhrazena.
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Poř. Družstvo + = - PH 1 PH 2 PH 3
1 ŠK Lokomotiva Brno „B“ 6 1 0 19 83 28,0
2 ŠK Kuřim „A“ 6 0 1 18 83 35,0
3 ŠK Lokomotiva Brno „A“ 4 2 1 14 90 26,5
4 ŠK Kuřim „B“ 4 1 2 13 84 27,0
5 ŠK Lokomotiva Brno „C“ 4 0 3 12 59 18,5
6 SK Vyškov 3 2 2 11 54 23,5
7 ŠK Duras BVK Královo Pole 3 1 3 10 87 23,5
8 ŠK Kuřim „D“ 3 1 3 10 68 21,5
9 ŠK Kuřim „C“ 3 0 4 9 96 23,0

10 Šachy Zastávka 3 0 4 9 61 22,0
11 Šachy Brankovice 3 0 4 9 54 18,5
12 Mix 2 0 5 6 62 13,5
13 ŠK Kuřim „E“ 1 0 6 3 60 12,5

KP DRUŽSTEV 
MLADŠÍCH ŽÁKŮ 2018

Turnaj se uskutečnil v sobotu 
14. 4. 2018 v Zastávce. Sedmiko-
lový turnaj s tempem 2 × 15 mi-
nut byl určen pro šestičlenná 
družstva dětí narozených v roce 
2006 a  mladší. Ze  dvou hráčů 
SVČ Rosice a dvou hráčů Dura-
su se utvořil mix. Nejlépe si ved-
la družstva Lokomotivy Brno 
a Kuřimi, která obsadila prvních 
pět příček celkového pořadí!

KRAJSKÉ KOLO 
PŘEBORU ŠKOL 2018

V  úterý 23. 1. 2018 se 
do Břeclavi sjeli mladí jihomo-
ravští šachisté bojovat o  po-
stup na  MČR školních druž-
stev v  rapid šachu. V  turnaji 
2. stupně ZŠ bojovalo družstvo 
zastávecké ZŠ ve  složení Petr 
Pečenka, Martin Žaža, Rudolf 
Richter, Lukáš Moos a  David 
Ševčík. Turnaj s  přehledem 
vyhrála „Jaroška“ (24  bodů 

z  28 možných), ale o  druhé 
postupové místo se tvrdě bo-
jovalo. Druhá Kuřim uhrála 
17,5  bodu, třetí Kuldova 16,5. 
Naši borci s  15,5  body obsa-
dili skvělé 6.  místo, přičemž 
k  postupu jim chyběly pouhé 
dva body a na medaili ztráceli 
jeden jediný bod… Do  turna-
je SŠ  vyrazilo družstvo zastá-
veckého G TGM ve složení Ju-
lie Richterová, David Dumek, 
Václav Motl a  Tomáš Buchta. 
Julča s  Davidem vybojovali 

po 5 bodech a obsadili 4. mís-
ta v  samostatných turnajích 
odpovídajících šachovnic, což 
je v  dané konkurenci opravdu 
úctyhodný výkon! A  když Va-
šek s Tomášem přidali do sbír-
ky každý po  2 bodech, bylo 
z  toho vynikající 4.  místo  – 
hned za trojicí brněnských cel-
ků (G Kpt. Jaroše, Biskupské G 
a G Matyáše Lercha), v  jejichž 
sestavách jsou ostřílení šachis-
té hrající nejvyšší mládežnické 
(i dospělácké) soutěže.
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OP BRNO-VENKOV 
2017/18 DRUŽSTEV 
(DOSPĚLÝCH)

Konečné pořadí není pro 
naše barvy příliš lichotivé, ne-
boť Áčko se kvůli výsledkům 
posledních tří kol propadlo 
v konečném pořadí až nad po-
slední Béčko.

Poř. Družstvo + = - B Sk V
1 ŠK Kuřim „D“ 7 0 1 21 41,0 32
2 ŠK Kuřim „K“ 6 0 2 18 39,5 31
3 ŠK Lokomotiva Brno „G“ 5 3 0 18 38,5 31
4 ŠK Střelice „B“ 4 2 2 14 35,5 27
5 ŠK Kuřim „E 3 1 4 10 33,0 29
6 ŠK Lokomotiva Brno „F“ 2 3 3 9 28,0 17
7 ŠK Sokol Tišnov „B“ 2 0 6 6 30,0 22
8 Šachy Zastávka „A“ 1 3 4 6 30,0 20
9 Šachy Zastávka „B“ 0 0 8 0 12,5 9

MARTIN ŽAŽA A PETR 
PEČENKA PŘEBORNÍKY 
OKRESU!

V  sobotu 24.  3.  2018 v  Děl-
nickém domě v Zastávce bojo-
vali mladí šachisté o  titul pře-
borníka okresu Brno-venkov. 
V  turnaji starších žáků  si nej-
lépe vedl zástupce domácího 
oddílu Martin Žaža (6 b), který 
turnaj vyhrál před kuřimskými 
Tomášem Keprtem (6 b) a On-
dřejem Hronkem (5,5 b). I přes 
vítězství v  posledním kole 
unikla bedna v této věkové ka-
tegorii Rudovi Richterovi (5  b, 
Baník Ratíškovice), celkově 
5.  místo. V  kategorii do  16  let 
se stal přeborníkem okresu Petr 
Pečenka (5  b), který v  turnaji 

obsadil celkově 4.  místo! Tur-
naj mladších žáků byl ještě vy-
rovnanější, trojice medailistů 
nasbírala 5,5  bodu a  o  pořadí 

tak rozhodovala další pomoc-
ná kritéria. Ta vyšla nejlépe pro 
Šimona Boháče, který před-
stihl druhého Tomáše Havla 
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Poř. Jméno NRtg Klub Typ Body PH1 Vict
1 Dumková Daniela 1923 Šachy Zastávka 10,0 69,0 9
2 Dvořáček Filip 1940 SK Podlužan Prušánky 9,0 68,5 8
3 Sysel Jiří 1970 TJ Slovan Ivančice S50 9,0 68,0 8
4 Kubíček Jiří 1902 ŠK Bystrc Oilers S65 8,5 67,0 8
5 Macholán Miroslav 1848 Individuální člen S65 6,5 66,0 6
6 Vaverka Jan 1310 Šachy Zastávka 6,5 64,0 6
7 Pečenka Petr 1348 Šachy Zastávka U16 6,0 61,5 6
8 Lacko Dušan 1431 Šachy Zastávka S65 5,5 56,5 5
9 Motl Václav 1185 Šachy Zastávka U16 5,0 61,0 5

10 Klapal Rudolf 1653 Šachy Zastávka S65 4,5 63,0 4
11 Dumek Aleš 1327 Šachy Zastávka 4,5 59,5 4
12 Wehrenberg Petr 1583 Šachy Zastávka S65 4,0 58,0 4
13 Motl Ivo 1000 rodiče 4,0 52,0 4
14 Prokop Tomáš 1000 Šachy Zastávka U12 2,0 52,0 2
15 Prokop Ondřej 1000 Šachy Zastávka U10 2,0 49,5 2
16 Motl Arnošt 1000 Šachy Zastávka U16 1,0 52,5 1

(oba ŠK  Kuřim) a  třetího Da-
vida Ševčíka (Šachy Zastáv-
ka). Při vyhlašování pořadí 

podle věkových kategorií bylo 
pořadí v  kategorii do  12  let 
následující: 1.  Šimon Boháč 

(5,5  b)  – ŠK  Kuřim, 2.  David 
Ševčík (5,5 b), 3. Jakub Bernard 
(5 b) – oba Šachy Zastávka.

MEMORIÁL LEOŠE 
ROZTOČILA 2018

Již 39.  ročník místního „bli-
cáku“ se odehrál ve  středu 
21.  března 2018 v  malém sále 
Dělnického domu v Zastávce.
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JARNÍ TURNAJ 
V IVANČICÍCH (OPĚT) 
OVLÁDLA ZASTÁVKA

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 se v SVČ 
Ivančice konala jarní varian-
ta oblíbeného turnaje mládeže. 

Ze  17  dětí reprezentovalo 13 
náš oddíl Šachy Zastávka, 2  re-
prezentovaly Dolní Dubňany 
a  2  pořádající Ivančice. I  proto 
se několik posledních let dá ten-
to turnaj považovat za otevřený 
přebor našeho oddílu, který pro 

nás pořádá někdo jiný. Tentokrát 
všem vypálil rybník Honza Kup-
ka, který vyhrál všech 5 utkání – 
a  přitom údajně původně ani 
na  turnaj jet nechtěl! Stříbrnou 
příčku obsadil Martin Žaža (4 b) 
a bronzovou Vašek Motl (4 b).

P. Jméno Klub/Místo Body PH1 PH2 PH3
1 Kupka Jan Šachy Zastávka 5,0 14,0 8,5 14,00
2 Žaža Martin Šachy Zastávka 4,0 15,5 8,5 12,00
3 Motl Václav Šachy Zastávka 4,0 14,5 8,5 11,00
4 Ševčík David Šachy Zastávka 3,5 11,5 7,5 7,00
5 Kupka Ondřej Šachy Zastávka 3,0 16,5 10,5 7,50
6 Žaža David Šachy Zastávka 3,0 13,5 7,0 7,00
7 Chaloupka Aleš GJB Ivančice 3,0 12,0 6,5 3,00
8 Bernard Jakub Šachy Zastávka 3,0 11,0 7,0 5,00
9 Kroutil Matěj Šachy Zastávka 2,5 13,0 8,0 5,50

10 Jackovičová Zuzana Dolní Dubňany 2,5 12,5 7,5 3,75
11 Hradílek Pavel Šachy Zastávka 2,5 11,5 6,5 4,25
12 Procházka Tomáš Šachy Zastávka 2,0 14,5 9,0 3,00
13 Palas Václav Šachy Zastávka 2,0 9,5 6,0 2,00
14 Novák Vojtěch Dolní Dubňany 2,0 9,5 5,5 1,00
15 Adamiec Zbyhněv Šachy Zastávka 1,0 12,0 8,0 0,50
16 Michalec Dominik Šachy Zastávka 1,0 10,0 6,5 0,50
17 Jašek Tobiáš ZŠ TGM Ivančice 1,0 8,0 5,0 0,50
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Poř. Tit Jméno Rtg Klub/Místo Body PH1 PH2
1 WGM Worek Joanna 2305 ŠK JOLY Lysá nad Labem 7,5 42,0 42,5
2 WGM Movsesian Julia 2313 ŠK Aurora Praha 7,0 42,5 46,5
3 WIM Richterová Nataša 2084 Agentura 64 Grygov 6,0 43,5 45,5
4 WGM Kulovaná Eva 2178 ŠK Lokomotiva Brno, z.s. 5,5 44,5 48,5
5 WIM Novosadová Kristýna 2099 Beskydská šachová škola z.s. 5,5 43,0 46,5
6 WGM Sikorová Olga 2248 TŽ Třinec 5,0 42,5 46,0

… … …  …  …  …  …  …
13   Dumková Daniela 1822 Šachy Zastávka 4,5 30,5 31,0
14 WFM Folková Martina 2145 TJ Šakal Kozolupy 4,0 42,0 44,0
… … …  …  …  …  …  …

ZNOJEMSKÝ ŠACHOVÝ 
FESTIVAL 2018

V  sobotu 21. 4.  a  v  nedě-
li 22.  4. 2018 se v  krásném 
prostředí Louckého klášte-
ra odehrál Znojemský šacho-
vý festival.  Ve  2.  ročníku tur-
naje  O  Znojemského rytíře 
(turnaj pro chlapce a  dívky, 
které nechtěly hrát Královnič-
ku) bojovalo 36 dětí . Nováček 

našeho oddílu Daniel Švagr za-
čal sbírat turnajové zkušenos-
ti celkem úspěšně, když uhrál 
2,5  bodu a  obsadil 28.  místo. 
V  turnaji zvítězil Ondřej  Zele-
ný (ELO 1533, Caissa Třebíč) se 
7 body, 2. skončil Michal Štou-
dek (1260, Lokomotiva Brno) 
6  b a  na  3.  místě Adam Vylí-
čil (1431, T.J. Sokol Morkovice) 
5 b. V obrazovém sále v turna-
ji Znojemská královna bojovalo 

o titul mistryně ČR letos 17 hrá-
ček, což je oproti minulému 
roku (8 účastnic) úspěch. Navíc 
téměř polovina startujících byla 
ověnčena tituly WGM, WIM 
či WFM!  Miss turnaje  Danie-
la Dumková  uhrála 4,5  bodu, 
což stačilo na 13. místo (obhá-
jení startovní pozice). V turna-
ji si výborně vedla WIM Nata-
ša Richterová, která vybojovala 
3. místo!

Ve  velkém štukovém sále 
na  18  stolech probíhaly par-
tie  Memoriálu Ing.  Jana Tur-
ka  (devítikolový rapid pro 
muže a ženy, které nechtěly hrát 
dvoudenní Královnu).  Ond-
ra Hudec vybojoval 5,5  bodu 
a obsadil skvělé 11. místo! Au-
tor těchto řádek se 4 body ob-
sadil 27.  místo.   Medailová ta-
jenka dopadla takto: 1.  Malý 
Marek (2120, Klub šachistů Ří-
čany 1925) 7 b, 2. Růžička Josef 
(2057, TJ Znojmo) 7  b, 3.  Pa-
kosta Miroslav (2042, Jezdci 
Jundrov) 6,5 b. 

Šachisté přejí všem krásné 
a pohodové léto!

A. Dumek
Ilustrační foto
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Po úspěšném 
dobudování kuličkového 
hřiště v areálu TJ Čechie 
Zastávka a řádné porci 
tréninkových jednotek 
jsme se začali vydávat 
na méně či více prestižní 
kuličkové turnaje 
v různých koutech naší 
republiky.

Za prvních šest měsíců toho-
to roku jsme v různém složení 
absolvovali pět turnajů včetně 
Mistrovství České republiky. 
Velkou radost nám dělá i  ne-
malá účast našich „malých“ 
kuličkářek a kuličkářů.

Jak si zatím vedeme 
v národním žebříčku?

V  kategorii dospělých (Ná-
rodní žebříček dospělých ČKS), 
kde je nyní registrováno více 
než 160  kuličkářů, patří mezi 
naše nejlepší hráče Karel Kočí 
(aktuálně 31.) a  Robin Kříž 
(39.). Další naši kuličkáři se 
dlouhodobě drží do  70.  místa, 
tzn. v první polovině žebříčku.

V juniorské kategorii se nám 
daří o poznání lépe. Z více než 
šedesáti dětí je v  Národním 

ROZKOUKÁNÍ KULIČKÁŘŮ 
V NÁRODNÍ SOUTĚŽI ANEB 
SK ZASTÁVECKÁ KOULE V AKCI
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žebříčku juniorů Adéla Křížová 
aktuálně 5., Martin Tvrdoň 17. 
a Agáta Křížová 32.

A jak se nám dařilo 
na Mistrovství ČR?

Vrchol sezóny se tentokrát 
konal 26. 5. v pražských Uněti-
cích. Po „rozcvrnkání“ se v zá-
kladních skupinách se každý 
z nás odebral svojí cestou. Ně-
kdo vyřazovacím pavoukem 
vzhůru, někdo cestou dolů. 
Ani náhodou však nemluvíme 
o štěstí či náhodě losu. I zde se 
totiž ukázalo, jak důležité je mít 
řádně natrénováno. Svoji dlou-
hodobou formu potvrdil vyni-
kajícím 20.  místem Karel Kočí 
a  příjemným překvapením se 
stalo umístění Roberta Kříže, 
který obsadil skvělé 25.  místo. 
Největší radost nám však udě-
lala slečna Adéla Křížová, která 
v  juniorské kategorii obsadila 
krásné 3. místo. Gratulujeme!

Chcete vyzkoušet kuličky 
jen tak, nebo si zahrát na  tur-
naji? Přijďte kdykoliv do areálu 

TJ Čechie a zkuste si jen tak za-
hrát. Kuličkové hřiště je vám 
plně k dispozici. Nemáte kulič-
ky? To vůbec nevadí. Jsou 
pro vás připraveny k  zapůjče-
ní u  obsluhy Restaurace Sta-
dion. Zajímá vás, jak probí-
há kuličkářský turnaj? Přijďte 
nás podpořit v  sobotu 23.  6. 
od 9:30 na Čechii. Náš klub po-
řádá prestižní turnaj Zastávka 
MASTERS. Veškeré další do-
tazy ke kuličkám a dění kolem 
směřujte na  zastaveckakoule@

seznam.cz, nebo se podívejte 
na naše FB stránky Zastávecká 
koule.

Velké díky za  podporu, bez 
které by byl vznik a zázemí klu-
bu SK  Zastávecká koule velmi 
těžký, ne-li nereálný, patří ob-
cím Zastávka a  Babice, panu 
Liborovi Nehybovi z restaurace 
Stadion a pivovaru Dudák.

Děkujeme a  vážíme si vaší 
podpory!

Jiří Tvrdoň

POŘADÍ NA MČR:

POŘ. ..................... JMÉNO

20. .........................Karel Kočí

25. .......................Robert Kříž

38. ........Kateřina Koblížková

45. ..................Lubomír Čech

49. .................. Marie Křížová

50. ........................ Jiří Tvrdoň

54. .................Lenka Veliková
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Do  jarních měsíců patří za-
hájení sportovní sezóny a ta le-
tošní byla zahájena již tradičně 
v Újezdě u Rosic, kde se konala 
obvodní kola v požárním spor-
tu. V sobotu soutěžily kategorie 
přípravka, mladší žáci a  starší 
žáci. V neděli je pak na soutěž-
ním poli vystřídala družstva do-
rostu, mužů a žen. Náš hasičský 
sbor na  této soutěži reprezen-
tovalo jedno družstvo příprav-
ky, dvě družstva mladších žáků, 
jedno družstvo dorostu a jedno 
družstvo mužů. Družstvo pří-
pravky si z této soutěže odvezlo 
pohár a  medaile za  první mís-
to, družstvo mladších žáků „A“ 
se umístilo na 8. místě a druž-
stvo „B“ na 11. místě. Starší žáci 
se umístili na  9.  místě, dorost 
na  1.  místě a  družstvo mužů 
na  5.  místě. V  rámci celkové-
ho hodnocení si všechna naše 
družstva vybojovala postup 
na okresní kolo v Březině u Tiš-
nova, které se konalo o  týden 
později. Zde si opět přípravka 
odnesla pohár za  první mís-
to, družstvo mladších žáků „A“ 
se umístilo na  13.  místě 
a  „B“  družstvo na  15.  místě, 
čímž se jim nepodařilo bohužel 

ZASTÁVEČTÍ HASIČI 
A POŽÁRNÍ SPORT 
V ROCE 2018

I když v letošním roce zima přešla téměř 
hned do léta a jaro bylo vynecháno, hasiči 
toto první roční období nevynechali. 
Alespoň co se požárního sportu týká.
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postoupit na  přebor Moravské 
hasičské jednoty. Zato si postup 
ale vybojovalo družstvo star-
ších žáků a to z 10. místa, druž-
stvo dorostu z 1. místa a druž-
stvo mužů ze 4. místa.

Přebor se konal o  víkendu 
26. 5. a 27. 5. 2018 ve sportov-
ním areálu VUT v Brně. Zde již 
soutěžil doopravdy výběr těch 
nejlepších soutěžních druž-
stev z  celé Moravské hasičské 
jednoty. Naše přípravka i  zde 
vybojovala 1.  místo a  stejně 
tak i  družstvo dorostu. Druž-
stvo přípravky nás bude ještě 
v  červnu na  stejném sportov-
ním stadionu reprezentovat 
při Mistrovství ČR v požárním 
sportu mezi Moravskou hasič-
skou jednotou a  Českou ha-
sičskou jednotou. Starší žáci 
se umístili v  celkovém hodno-
cení na  13.  místě a  družstvo 
mužů pak na  6.  místě. Bohu-
žel postupový klíč na  mistrov-
ství je nastaven pouze do páté-
ho místa a  tudíž tato družstva 

již v letošním roce na postupo-
vých soutěžích neuvidíme. Nic-
méně i přesto je nutné jim po-
děkovat za dobrou reprezentaci 
naší malé obce a  projevit úctu 
k tomu, že jejich sportovní vý-
kony byly vždy v  plném nasa-
zení, a  především že soutěžili 
fair play. Sice se některá naše 
družstva neukáží na  mistrov-
ství, ale jistě si ještě zasoutěží 
na  naší místní soutěži „O  po-
hár starosty obce“, jež se usku-
teční v červnu a uvidíme je jistě 

i  na  mnoha dalších akcích ne-
jen u nás v obci, ale i v širokém 
okolí.

Na závěr mi dovolte poděko-
vat všem členům jednotlivých 
soutěžních družstev za výborné 
sportovní výsledky. Poděkovat 
bych chtěl také ostatním hasi-
čům vyrážejícím s  nimi každý 
pátek na  trénink a  o  víkendu 
na  soutěž. A  zvláštní poděko-
vání bych rád na  závěr vyslo-
vil našim instruktorům, kteří 
o  naše mladé hasiče intenziv-
ně pečují a  předávají jim své 
znalosti a  dovednosti, získané 
z dob působení v oddílech mlá-
deže. Jmenovitě se jedná o Pet-
ra Karáska, Natálii Milanovou, 
Alenu Loučkovou, Adama Ven-
clovského, Petra Janečka, Karo-
línu Vrbovou, Marcelu Karás-
kovou a Drahoslavu Šmídovou. 
Jsem rád, že se všichni drží 
motta „Nemusíme být nejrych-
lejší, ale musíme být jeden tým, 
to je to nejvíc!“

Zdeněk Milan, 
starosta hasičského sboru
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K  plnění povinné školní 
docházky mohlo být přijato 
i  dítě, které dosáhne šesté-
ho roku věku v  době od  září 

do  konce června příslušné-
ho školního roku (tj. od 1. 9. 
2018 do  30.  6. 2019), je-li 
přiměřeně tělesně i  duševně 

vyspělé a  požádá-li o  to jeho 
zákonný zástupce. Podmín-
kou přijetí dítěte narozené-
ho v období od září do konce 
prosince je také doporučují-
cí vyjádření školského peda-
gogického zařízení, podmín-
kou přijetí dítěte narozeného 
od ledna do konce června do-
poručující vyjádření školské-
ho pedagogického zařízení 
a odborného lékaře.

ŠK
OL

ST
VÍINFORMACE ZE ZÁPISŮ 

DO ZÁKLADNÍ 
A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na naší škole proběhl ve dnech 3. a 4. dubna 
2018 zápis žáků do první třídy školního roku 
2018/19. K zápisu se dostavily děti, které 
dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2018.

Ilustrační foto



38 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

V  letošním školním roce 
byl zápis do  prvních tříd již 
podruhé posunut z  ledno-
-únorového termínu na  dub-
nový termín. Děti tak k  zá-
pisu přicházejí zralejší. Škola 
také připravila před zápisem 
edukativně-stimulační sku-
pinky pro žáky a jejich rodiče, 
celkem deset lekcí. Informa-
ce obdrželi zákonní zástupci 
ve  školkách a  skupinky na-
vštěvovali děti a jejich zákon-
ní zástupci na  základě dopo-
ručení učitelek mateřských 
škol.

Pod vedením zkušených 
pedagogů, kteří povedou bu-
doucí první třídy, se rozvíjí 
v dětech schopnosti a doved-
nosti důležité pro zvládnutí 
vstupu do základní školy. Ob-
sahově velmi pestré lekce byly 
zaměřené na smyslové vnímá-
ní, početní představy, rozvoj 
řeči, soustředěnost při práci, 
uvolňování ruky, správné dr-
žení tužky apod.

Děti musely u zápisu proká-
zat dovednosti v  oblasti zra-
kového vnímání a  rozlišová-
ní. Další významnou složkou 
zápisu byla prostorová orien-
tace a  porovnávání velikostí. 
Matematické představy jsou 
jednou z velmi důležitých do-
vedností, které děti potřebují 
s nástupem do první třídy. Sa-
motné jmenování číselné řady 
nestačí. Děti musely porovná-
vat množství, odhadovat po-
čet obrázků na kartě.

S  rozvojem matematic-
kých dovedností úzce sou-
visí rozvoj řeči, porozumění 
významu slova a  jeho aktiv-
ní používání. Velkou pozor-
nost věnovaly učitelky také 
výslovnosti. Dále jsme se za-
měřovali na sluchovou synté-
zu a  analýzu, určování počtu 
slabik ve  slovech. Velmi dů-
ležitou složkou zápisu je také 
zjištění úrovně grafomotoric-
kých schopností dítěte. Každý 
nastávající žáček si odnesl ze 
školy drobné dárky.

Ve školním roce plánujeme 
otevřít dvě první třídy.

Statistické údaje:
Do  školy přišlo v  těchto 

dnech v doprovodu svých ro-
dičů celkem 48 dětí. Z tohoto 
počtu je 24 dívek a 24 chlap-
ců. Po  odkladu přišlo 7  dětí, 
z  toho 2  dívky. Zapsáno 
do  první třídy bylo celkem 
41 dětí, 20 chlapců a 21 dívek, 
7 dětí získalo odklad. 

Zápis dětí do  mateř-
ských škol pro školní rok 
2018/2019 proběhl ve  dnech 
2. a 3. 5. 2018. V mateřských 
školách bylo uvolněno cel-
kem 40 míst. Žádost o přijetí 
do  MŠ podalo celkem 41  zá-
konných zástupců. Celkem 
jsme přijali 40 dětí, tedy pou-
ze jedno dítě nebylo přijato. 
Některé děti zákonní zástupci 
nepřihlásili, ač mají povinné 
předškolní vzdělávání, jedná 
se celkem o 12 dětí.

Statistické údaje:
MŠ U Školy: přijato celkem 

14  dětí  + 3  děti přestoupily 
na  žádost zákonných zástup-
ců z jiných tříd našich MŠ. Ji-
nou třídu jsme museli zvolit 
pro 13 dětí.

MŠ Havířská: přijato cel-
kem 8  dětí  + 3  děti odešly 
na  žádost zákonných zástup-
ců do jiné třídy našich MŠ. Ji-
nou třídu jsme museli zvolit 
pro 2 děti.

MŠ Babice: přijato cel-
kem 18  dětí  + 1  dítě přestu-
puje z  jiné třídy a  jedno dítě 
odchází přestupem na  žádost 
zákonných zástupců do  jiné 
třídy.

Z  hlediska spádovos-
ti se přihlásilo do  MŠ cel-
kem 34 dětí. Celkem 6 dětí je 
z okolních obcí.

Věkové rozložení: přija-
to 21  dětí, které dosáhnou 
3  let do  31.  8. 2018, přijato 
12  dětí, které dosáhnou 3  let 
do 31. 12. 2018, přijato 5 dětí, 
které dosáhnou 3 let do 31. 8. 
2019, přijaty 2 děti, které do-
sáhnou 3 let až po 1. 9. 2019, 
nepřijaté dítě je jedno.

Mgr. Radka Bochníčková, 
zástupce ředitele 

základní školy



Krajský pohár družstev mládeže

Přebor Moravské hasičské jednoty v Brně



HAS IČ I

ZASTÁVK
A

Za� ávecká pouť
24. června 2018

8:00–15:00
Jarmark

Pouťové atrakce v parku 
před Bendlákem po celý den

9:00
Mše svatá

v kapli sv. Jana Křtitele
10:00

Akademie spolků a organizací
(DDM – orientální tanečnice, Mighty Shake, 

taneční obor ZUŠ, Mažoretky Hvězdičky, Sport 
centrum Zastávka – trampolínky mládež, 

Hasiči Zastávka, …)
Zahrada Dělnického domu

12:00
Divadelní představení
Doktorka kuželka a Aduši, divadlo KUFR
Vstup volný, občerstvení zajištěno, za deště se program 
koná v sále.

16:00
ZasFest – I. ročník hudebního 
festivalu
Adamivo
Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl s kapelou
J. A. Kronek + skupina Alband
Vstupné 150 Kč, předprodej v RIC Zastávka, 
občerstvení zajištěno, za deště se koncert koná v sále.

Změna programu vyhrazena.
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