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OBEC INFORMUJE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jsou tomu již čtyři roky, kdy
jste ve volbách do zastupitelstva obce Zastávka svými hlasy zvolili jedenáct členů zastupitelstva naší krásné obce. Při
řešení problémů a následných
rozhodnutích jsme měli na zřeteli Vaši důvěru, stejně jako
od Vás získané názory. Snad
i proto jsme v naprosté většině
dospěli ke shodě, díky čemuž
jsme nemuseli řešit jiné než
věcné problémy a vesměs tak
dospět k jednomyslným závěrům. I vzhledem k této skutečnosti Vám společně představujeme stručné hodnocení aktivit,
které se v obci v uplynulých letech podařily.
Volební období 2010–2014
bylo do jisté míry specifické v tom, že v jeho průběhu
byla realizována nejrozsáhlejší
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investiční akce v novodobé
historii obce: dostavba, rekonstrukce a oprava kanalizační
a vodovodní sítě v obci. Hodnota těchto akcí přesáhla více
než 80 000 000 Kč, což je v podstatě rozpočet obce na všechny
čtyři roky. Tuto skutečnost jsme
si uvědomovali, stejně jako nutnost tyto akce realizovat, neboť možnost využití vnějších
finančních prostředků není trvalá. Jako značný úspěch bereme fakt, že se nám podařilo
získat více než 60 000 000 Kč
z Evropské unie, Státního fondu životního prostředí, Jihomoravského kraje, stejně jako
Svazku vodovodů a kanalizací.
Díky takto získaným finančním
prostředkům se podařilo zrealizovat řadu dalších akcí, ale
především se nikterak nezastavil vnitřní život obce. Realizace

akcí, které jsou spojeny s významnými zemními pracemi, je
spojena pochopitelně i se zhoršením kvality života v dotčených lokalitách. I proto bychom
chtěli znovu poděkovat většině
občanů za trpělivost a vstřícnost. I díky ní máme v páteřní
síti obce nové kanalizační stoky, stejně jako vodovodní řady.
Jsou tak vytvořeny podmínky
pro rozvoj obce (zdroje pitné
vody, kanalizační síť), ale jsou
konečně vytvořeny i podmínky
pro to, abychom mohli reálně
jednat se státem o zlepšení dopravní situace v obci.
S výstavbou vodovodů a kanalizací souvisí poničení vozovek a chodníků. Jsme proto
velice rádi, že se nám podařilo
ve většině úseků, jichž se tyto
práce dotkly, dosáhnout celoplošné úpravy komunikací.

Podařilo se nám opravit komunikaci a dobudovat parkovací místa na ulici Nová osada a Martinská osada, kde se
o komunikaci již takřka nedalo
mluvit. Celkovou rekonstrukci
komunikace se podařilo zajistit
i na ulici Cukrovarská, kde byla
dobudována i parkovací místa s lepší možností chůze v této
části obce. Mrzí nás, že stejný osud nepotkal rosickou komunikaci směrem od vodárny,
kde byl dán přednost zákazové
značce, a tak je nákladní doprava vedena k podnikům v katastru Rosic po naší místní komunikaci. V této lokalitě byl zčásti
dořešen i prostor před autobazarem. Na kanalizační práce budou navazovat celkové opravy
komunikací i v části Domky,

stejně jako na ulici Mánesova.
Jsme velice rádi, že se podařilo
realizovat i rekonstrukci jedné
z nejvytíženějších komunikací
v obci, kterou je ulice U Školy. Je skutečností, že stále více
rodičů, ale i studentů využívá
k dopravě do mateřské školy,
základní školy, základní umělecké školy a gymnázia dopravní prostředky, na což nebyla
původní komunikace připravena. Předpokládáme, že se v brzké době podaří dořešit i obtížnou dopravní situaci v této části
dobudováním okružní komunikace pod mateřskou školou.
U školní jídelny se podařilo vybudovat nové parkoviště, které
zlepšilo dopravní situaci u mateřské a zčásti i základní školy. Rozsáhlou akcí byla rovněž

rekonstrukce chodníku v lokalitě Kopečky, který slouží nejen občanům této části obce, ale
využívá jej i stále rostoucí počet
dětí i dospělých navštěvujících
Dům dětí a mládeže v Zastávce. Dalším poměrně rozsáhlým úsekem, kde se podařilo
zrekonstruovat chodník, byly
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opravy na Staré osadě a chodník na ulici Lípová, který navázal na dobudovaný areál Domova pro seniory.
Historie obce Zastávka úzce
souvisí se školstvím, které mělo
v obci vždy velice vysokou úroveň a po zásluze je proto kniha,
jako symbol vzdělanosti, součástí znaku obce. Domníváme
se, že se i v průběhu tohoto volebního období podařilo jeho
dobrou úroveň zachovat, což
zejména v těchto letech nebylo
tak jednoduché. Stejně jako vícekrát v minulosti se opět objevily snahy optimalizovat střední školství v Jihomoravském
kraji, což je však spíše synonymum pro zrušení tohoto typu
škol v menších městech a obcích. Zastávecké gymnázium,
jediná střední škola gymnaziálního typu v rámci celé České republiky, je pochopitelně
jednoduchým terčem. Domníváme se, že jednota zastupitelstva a vedení obce výrazně pomohla panu řediteli gymnázia
PhDr. Kroutilovi v jeho boji
za zachování jediné střední
školy na jihozápadě Brněnska.
Stejně výraznou pomoc jsme
zaznamenali i z řad současných
a minulých studentů i jejich rodičů. Značnou pozornost jsme
samozřejmě věnovali i dalším
typům škol, které se v obci nachází. Možná stojí za připomenutí, že právě Zastávka má nejpravděpodobněji nejúplnější síť
škol a školských zařízení z okolí. V obci existují tři třídy mateřských škol, úplná základní
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škola se školní družinou, jejíž
kapacita je více než 100 dětí,
gymnázium, základní umělecká škola a dům dětí a mládeže. S výjimkou gymnázia jsou
všechna ostatní zařízení v majetku obce, s čímž pochopitelně
souvisí nemalé výdaje. Přesto
se nám podařilo zajistit finanční prostředky i pro zlepšení zastáveckého školství. U školní
družiny se podařilo vybudovat

moderní dětské hřiště, jež je využíváno i veřejností. Kvůli rozšiřování kapacity mateřských
škol jsme provedli rekonstrukci
školní kuchyně a výstavbu spojovacího krčku k mateřské škole
U Školy. Ze strany od lesoparku
byla provedena výměna oplocení jak u mateřské školy, tak
i u školní družiny. Nemalé finanční prostředky jsme investovali i do zlepšení energetických

vlastností školních budov, díky
nimž byla realizována výměna
oken v mateřské škole U Školy
a v mateřské škole na ulici Havířská. Byla realizována rovněž
první etapa výměny oken v budově základní školy. V prostorách domu dětí a mládeže se
podařilo vybudovat novou vodovodní a kanalizační přípojku,
provést rekonstrukci podkroví
a rozšířit prostory pro klienty
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tohoto zařízení. Velice využívanou je rovněž nově vybudovaná herní plocha za budovou
DDM. Jsme rádi, že se nám podařilo zajistit dotační finanční
prostředky i na rekonstrukci
budovy základní umělecké školy. Zde by mělo být provedeno
zateplení pláště budovy včetně
výměny oken a rekonstrukce
suterénu, kde by se mohly objevit velice zajímavé prostory pro
širší využití. Na děti jsme mysleli i při zkvalitňování činnosti obecní knihovny, kdy se nám
podařilo dobudovat a vybavit
dětské oddělení a další půjčovní a společenské prostory.
Obec Zastávka kromě kvalitního školství zdědila po svých
předcích i kulturní areál v prostorách Dělnického domu
a sportovní areál v lokalitě
Kopečky. Jsme rádi, že se daří
zachovávat v obou těchto zařízeních zajímavý život plný
pravidelných aktivit (kopaná,
tenis, futsal, nohejbal, tanec, šachy, floorball, …), stejně jako že
se v nich konají zajímavé akce.
I v těchto zařízeních se podařilo dosáhnout výrazného vylepšení. Ve sportovním areálu proběhla v kabinách rekonstrukce
střechy, oprava vnitřních prostor včetně osvětlení. V sousedství víceúčelových hřišť
bylo rovněž vybudováno dětské
hřiště a byla provedena oprava povrchů na tenisových kurtech. Pro zlepšení zázemí byl
zčásti zrekonstruován interiér
a byla rozšířena kuchyně v restauraci na hřišti. Jsme rádi, že
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je sportovní areál široce využíván nejen zastáveckou veřejností, ale že nabídky sportovišť
využívají i špičková mužstva
České republiky i okolních
zemí. V prostorách Dělnického
domu se podařilo zrekonstruovat vzduchotechniku v kuchyni restaurace v Dělnickém
domě a postupně pokračovat
v dovybavení mobiliáře ve společenských prostorách tohoto
zařízení.
Z dalších akcí, které se podařilo realizovat, stojí za zmínku
vybudování informačního systému v naší obci, dobudování
nové opěrné zdi v korytě potoka Habřina. Zkvalitnění se dočkaly rovněž prostory na obecním úřadě, a to včetně obecních
bytů, které zde jsou umístěny.
Byla vyměněna okna, stejně
jako byl zčásti opraven interiér
obecního úřadu. Jestliže jsme
připomněli úlohu obce při zachování gymnázia v naší obci,
tak nelze nezmínit roli obce
při spolupráci s dalšími subjekty. Úzce jsme spolupracovali s Jihomoravským krajem při
dostavbě Domova pro seniory
a jsme velice rádi, že se potvrdilo, že obec Zastávka byla dobrým místem pro tuto investici.
Na dobré cestě je navázaná spolupráce s Českými drahami ve věci využití prostor
bývalé nádražní restaurace.
Máme připravený projekt, který by v těchto prostorách nabídl prostory odpovídající cestování 21. století a současně by
zde bylo základní zázemí pro
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regionální informační centrum. Významnými změnami prošla i oblast odpadového hospodářství, zejména pak
podpora separace odpadů. Podařilo se dovybavit sběrné středisko odpadů, rozšířit separaci odpadů o další komodity,
stejně jako o další kontejnery.
Jako jednu z nevýznamnějších
změn vidíme zapojení separace bioodpadů do systému odpadového hospodářství přímo
u domácností. Původně malý
zájem o tento typ svozu byl
vcelku rychle překonán a v současné době patří obec Zastávka k obcím, kde je tento způsob separace nejvíce rozšířen.
Úzká spolupráce s regionální úzkorozchodnou železnicí
a Muzeem průmyslových železnic přivedla tuto významnou turistickou atrakci na dohled naší obce. Pevně věříme,
že s dobudováním trati bude
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souviset i výstavba cyklostezky,
byť v první etapě spíše jen mezi
Zastávkou a Babicemi.
V samém závěru funkčního období zastupitelstva obce
byla zakoupena budova v centru obce, kterou většina občanů obce zná jako „Bendlák“.
Tuto významnou investici jsme
se rozhodli učinit proto, neboť
se domníváme, že Zastávka by
měla mít vliv na to, jak budou
využívány budovy v jejím centru. Reálné nebezpečí, které vidíme v řadě měst a obcí České
republiky, spojené se vznikem
napůl nelegálních ubytoven
urychlilo naše rozhodnutí
o koupi nemovitosti a přilehlých pozemků. Pevně věříme,
že se podaří zajistit v dohledné
době dostatek finančních prostředků proto, aby se případná
opravená multifunkční budova stala součástí nového centra
naší obce.

Vážení spoluobčané,
ještě jednou Vám děkujeme
za Vaši důvěru, kterou jste nám
projevili v předešlých komunálních volbách. Přejeme Vám
hodně zdraví, štěstí, úspěchy
a pohodu v pracovním i osobním životě.
Petr Pospíšil – starosta obce,
Zdeněk Milan – místostarosta obce, Jaroslava Baštařová,
Anna Štrofová, Jarmila Zahradníková, Bronislav Leitner,
Zdeněk Strnad, Petr Pečenka, Aleš Dumek, Petr Šoupal,
Martin Oujezský – členové zastupitelstva obce

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 28. 5. 2014
ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28. 5. 2014
2. revokaci usnesení ze dne 26. 2. 2014 – schválení informace o hospodaření příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov,
dále pak kladný hospodářský výsledek této
organizace ve výši 34.710,97 Kč a rozdělení kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu částkou ve výši 19.710,97 Kč
a do fondu odměn částkou ve výši 15.000 Kč
3. revokaci usnesení ze dne 26. 2. 2014 – schválení informace o hospodaření příspěvkové
organizace Dům dětí a mládeže Zastávka,
okres Brno-venkov, schvaluje rovněž hospodářský výsledek této organizace ve výši
0,00 Kč
4. revokaci usnesení z jednání zastupitelstva
ze dne 23. 4. 2014 – vzetí na vědomí záměru
prodeje pozemku p. č. 133/28, ostatní plocha,
o výměře 3 m²
5. rozpočtové opatření č. 5/2014 obce Zastávka
6. účetní závěrku obce Zastávka za rok 2013
s tím, že tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci účetní jednotky obec Zastávka
7. účetní závěrku Základní školy a Mateřské
školy T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno
‑venkov s tím, že tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci této účetní jednotky
8. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola T. G.
Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov, dále
pak kladný hospodářský výsledek této organizace ve výši 34.710,97 Kč a rozdělení kladného hospodářského výsledku do rezervního
fondu částkou ve výši 19.710,97 Kč a do fondu odměn částkou ve výši 15.000 Kč

9. účetní závěrku Domu dětí a mládeže,
Zastávka, okres Brno-venkov s tím, že tato
závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci této účetní jednotky
10. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres
Brno-venkov, schvaluje rovněž hospodářský
výsledek této organizace ve výši 0,00 Kč
11. dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Zastávka,
okres Brno-venkov se sídlem Kopečky 115,
Zastávka (změna ceny pozemku p. č. 228/9)
12. uzavření pachtovní smlouvy na p. č. 135/4,
zahrada, o výměře 306 m² s panem T. P. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
13. uzavření kupní smlouvy – p. č. 133/26,
ostatní plocha o výměře 11 m² s paní A. K.
za 100 Kč/m² a náklady prodeje a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy
14. uzavření kupní smlouvy na p. č. 1247/2,
ostatní plocha, o výměře 55 m², a p. č. 1231/3,
zahrada, o výměře 125 m² s panem R. CH.
za 100 Kč/m² a náklady prodeje a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy
15. uzavření nájemní smlouvy na byt Stará osada 11, Zastávka, do 31. 12. 2014
16. dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 569/7/2
mezi obcí Zastávka a žadateli, jehož předmětem je přechod nájmu na jednoho z manželů
a to na paní Š. V. ke dni 1. 5. 2014
17. uzavření kupní smlouvy mezi Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice a obcí Zastávka,
jejímž předmětem je koupě pozemku p. č.
1150/1 o výměře 2 888 m² za 9 011 Kč, pozemku p. č. 1151 o výměře 30 m² za 2 030 Kč a objektu ČS, jehož součástí je skříňový rozvaděč
NN a studna o hloubce 17 m za 133 090 Kč,
přičemž celková cena činí 124 131 Kč
18. doprovodný text k záměru prodeje domu
č. p. 545 – zájemci mohou své nabídky
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s uvedením nabízené ceny a kontaktními
údaji žadatele a způsobem platby úhrady podat nejpozději do 20. července 2014 na podatelně OÚ Zastávka, Stará osada 14, 664 84
Zastávka. Znaleckým posudkem byla budova
oceněna na hodnotu 300 000 Kč
19. uzavření Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi Ing. R. B. a obcí
Zastávka
20. uzavření Smlouvy 1030019375/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Zastávka a společností E. ON
Distribuce, a.s. v souvislosti s realizací akce:
Zastávka – Blažek, NN příp. kab. ved. na pozemcích p. č. 159/1, PK 20/29, 149 v k. ú.
Zastávka
21. přijetí dotace na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce – zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II a pověřuje vedení obce
k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

3. informaci o činnosti příspěvkových organizací a organizačních složek obce
4. informaci o činnosti Mikroregionu Kahan
dso, Regionální úzkorozchodné železnice
o. p. s., KTS Ekologie s.r.o., Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice a Svazu měst a obcí
České republiky
5. záměr prodeje p. č. 175/4, zahrada o výměře
161 m², p. č. 176/4, ostatní plocha a výměře
63 m²
6. záměr prodeje pozemku p. č. 133/27 o výměře 2 m², ostatní plocha
7. záměr pronájmu části budovy č. p. 139 (kancelář v přístavbě), stojící na pozemcích p. č.
718 a p. č. 717/3, celková plocha nebytových
prostor činí 12 m²
8. záměr prodeje pozemků p. č. 180/8 a 174/11
v k. ú. Zastávka
9. informaci o pohledávkách a závazcích ke dni
28. 5. 2014.

II. ZO bere na vědomí:

1. starostovi obce zveřejnit Návrh závěrečného
účtu obce zákonným způsobem.

1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. návrh závěrečného účtu obce Zastávka za rok
2013

III. ZO ukládá

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 25. 6. 2014
I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 6. 2014
2. závěrečný účet obce Zastávka za rok 2013,
a to bez výhrad
3. smlouvu o přezkoumání hospodaření
za rok 2014 mezi obcí Zastávka a Bohemia
Audit, s.r.o., Popelákova 3, 628 00 Brno, jejímž předmětem je přezkoumání hospodaření územního celku obec Zastávka za kalendářní rok 2014 a pověřuje starostu obce jejím
podpisem
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4. uzavření nájemní smlouvy s paní Ž. L. na byt
v č. p. 9 a to na dobu určitou od 1. 7. 2014
do 31. 12. 2014
5. rozpočtové opatření č. 6/2014 obce Zastávka
6. smlouvu o finanční spoluúčasti na úhradě
nákladů stavby „Zastávka – ul. Domky, kanalizace“ mezi Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice a obcí Zastávka. Obec Zastávka
uhradí finanční příspěvek na realizaci této
akce ve výši 1 079 877,50 Kč
7. prodej pozemků a kupní smlouvu o prodeji
p. č. 135/5, zastavěná plocha o výměře 26 m²,

8. p. č. 135/6, zahrada, o výměře 60 m² a p. č.
133/27, ostatní plocha o výměře 2 m²,
za 100Kč/m² panu T. P. a pověřuje starostu
jejím podpisem
9. prodej pozemků a kupní smlouvu o prodeji pozemku p. č. 180/8, zahrada, o výměře
255 m², a p. č. 174/11, ostatní plocha, o výměře 9 m², panu M. O. za kupní cenu 100 Kč/m²,
a pověřuje starostu jejím podpisem
10. prodej pozemků a kupní smlouvu o prodeji pozemku p. č. 175/4, zahrada, o výměře
161 m² a p. č. 176/4, ostatní plocha, o výměře
63 m², panu I. Z. za kupní cenu 100 Kč/m²,
a pověřuje starostu jejím podpisem
11. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. č. 179/1 a p. č. 180/4
v obci a k. ú. Zastávka, s názvem „Zastávka –
Kuklínková: NN příp. kab. příp.“, a pověřuje
starostu jejím podpisem
12. uzavření nájemní smlouvy na byt č. p. 573
(Martinská osada), na dobu určitou od 1. 7.
2014 do 31. 12. 2014
13. uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanceláře v Dělnickém domě o. s. Romodrom
a pověřuje starostu obce jejím podpisem
14. termíny řádných jednání Zastupitelstva obce
Zastávka na 27. 8. 2014 a 24. 9. 2014.

II. ZO bere na vědomí:
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce

2. rozpočtový výhled obce Zastávka do roku
2017
3. informaci o pohledávkách a závazcích ke dni
25. 6. 2014
4. změnu zápisu školy nebo školského zařízení
do rejstříku škol – navýšení kapacity školní
jídelny Zastávka, U Školy 440, na 190 porcí
5. informaci o činnosti příspěvkových organizací a organizačních složek obce
6. informaci o činnosti Mikroregionu Kahan
dso, Regionální úzkorozchodné železnice
o. p. s., KTS Ekologie s.r.o., Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice a Svazu měst a obcí
České republiky
7. záměr prodeje p. č. 1252/6, ostatní plocha,
o výměře 9 m², p. č. 1252/3, zahrada, o výměře 165 m², p. č. 1252/4, zahrada, o výměře
169 m², p. č. 1252/5, ostatní plocha, o výměře
33 m², v obci a k. ú. Zastávka.

III. ZO ukládá:
1. starostovi obce informovat o schválení
Závěrečného účtu obce Zastávka příslušné
orgány
2. starostovi obce a předsedovi finančního výboru předložit návrh řešení zajištění provozu nové třídy v mateřské škole Babice u Rosic
3. vedení obce kontaktovat Komerční banku, a. s., k podání nabídky na úvěr pro obec
Zastávku ve výši 5 800 000 Kč.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 6. 8. 2014
I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 8. 2014
2. uzavření Smlouvy o úvěru reg. číslo
99009243573 mezi Komerční bankou, a. s.,
a obcí Zastávka ve výši 5 800 000 Kč. Úvěrem
bude financován nákup nemovitosti

pozemek p. č. 736, jehož součástí je stavba – budova č. p. 105 a pozemek p. č. 737
zapsané na LV č. 521 vše v k. ú. Zastávka.
Zastupitelstvo obce tímto rovněž pověřuje starostu obce podpisem této úvěrové
smlouvy
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3. zajištění úvěru formou Smlouvy o zástavě
nemovitostí č. 10000476173 uzavřenou mezi
Komerční bankou, a. s., a obcí Zastávka,
kdy zajištěním smlouvy se rozumí zástavní
právo k nemovitostem, na které Komerční
banka, a. s., poskytuje obci Zastávka úvěr.
Zastupitelstvo tímto rovněž pověřuje starostu Obce Zastávka podpisem příslušných zástavních smluv
4. kupní smlouvu mezi prodávajícím ASPETINVEST, s.r.o., a kupujícím obcí Zastávka,
jejímž předmětem je nákup nemovitosti pozemek p. č. 736, jehož součástí je stavba –
budova č. p. 105 a pozemek p. č. 737 zapsané
na LV č. 521 vše v k. ú. Zastávka, za dohodnutou kupní cenu 5 800 000 Kč (slovy pět
milionů osm set tisíc korun)
5. rozpočtové opatření č. 7/2014 obce Zastávka
6. uzavření
nájemní
smlouvy
mezi
obcí Zastávka jako pronajímatelem

a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jako nájemcem, jejímž předmětem je zřízení úplatného práva užívání (nájmu) pozemků p. č.
641, p. č. 6475/2 a p. č. 1268/3 pro zajištění
realizace stavby „I/23 most ev. č. 23-057 přes
potok Habřina“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem
7. uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností uzavřenou mezi obcí Zastávka,
Z. K. a J. D., jejímž předmětem je převod
práv a povinností k bytové jednotce 568/5
v domě Zastávka, Stará osada č. p. 568
8. smlouvu o možnosti uskutečnit stavbu
na cizím pozemku ve smyslu stavebního zákona mezi Radkem Balážem (jako stavebníkem) a obcí Zastávka (jako vlastníkem) jejímž předmětem je umožnění prodloužení
stávající vodovodní přípojky v rámci akce
„Rekonstrukce RD č. p. 53“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

inzerce

BRAMAC CLASSIC
NYNÍ S BEZKONKURENČNÍ SLEVOU AŽ

55%
Sleva platí při
předložení
tohoto inzerátu.

www.strechychodska.cz
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Vysoké Popovice

LETÍM U
VO
PRO NO
U
STŘECH
u!
...se slevo

724 433 973
popovice@chodska.cz

DOPRAVNÍ SITUACI VE STŘEDU
OBCE SE SNAŽÍME ŘEŠIT
Docela často je předmětem diskuse spoluobčanů tristní stav přechodů pro chodce a křižovatek
ve středu naší obce. Problémy s dopravní obslužností se prohloubily hlavně díky uzavírce
silnice v obci Tetčice, kde probíhá její generální oprava. Někteří ze spoluobčanů se mě občas
dotazují, jak to vlastně vypadá s případnou přestavbou současných stykových křižovatek
na křižovatky okružní. V poslední době se také objevily dotazy na přechody pro chodce
ve středu obce, hlavně co se jejich bezpečnosti týká. Také v některých případech padají
i připomínky k místům, kde přechody pro chodce chybí úplně. Proto jsem se rozhodl, napsat
tento článek a přiblížit Vám průběh dlouholetých jednání s příslušnými orgány, které o celé
věci, řekněme, rozhodují.

Stávající situace křižovatek
a přechodů pro chodce vedení
obce trápí dlouhodobě, a proto
jsme již asi před šesti lety začali intenzivně tuto záležitost řešit. Za tu dobu jsme několikrát
oslovili správce silnice I/23,
jímž je Ředitelství silnic a dálnic České republiky, a vyzvali
jej k jednání v záležitosti řešení z našeho pohledu vážné situace. Toto několikaleté jednání
svými výsledky připomíná sinusoidu. Jak se zjednodušeně
říká, jednou nahoře a jednou
zase dole.
V prvopočátku všech jednání zástupci Ředitelství silnic
a dálnic k celé záležitosti zaujali odmítavý postoj s vysvětlením, že na nic nejsou peníze.
Základem každé takové stavby
jsou projekční práce a dle jejich sdělení na Zastávku nebyly
vyčleněny peníze. A tak vedení
obce nabídlo, že požadovanou
projektovou studii na úpravu
středu obce zaplatí z vlastních

prostředků a připraví návrhy, jak by se vše dalo řešit. Ředitelství silnic a dálnic s tímto postupem souhlasilo, a tak
celá studie byla zadána firmě
Viadesigne s.r.o., která se touto
problematikou zabývá v rámci celé České republiky. Za pár
měsíců vznikly tři varianty řešení, které nabízely kompletní
přestavbu jak křižovatek, tak
i úpravu stávajících a vybudování nových přechodů pro
chodce.
Tato studie jasně prokázala
velkou zatíženost stávající komunikace projíždějícími vozidly, což bylo zjištěno instalací zařízení pro měření počtu
projíždějících vozidel. Dokázala ale také to, že se do prostoru před Hornický dům okružní křižovatka vejde, dokonce
většího průměru než je třeba
v Rosicích. Okružní křižovatky byly navrženy na Zastávce
dvě, jedna u Hornického domu
a druhá u samoobsluhy Enapo.

Na dalším jednání, kterého se
účastnili pracovníci Ředitelství
silnic a dálnic, Policie ČR, Krajského úřadu Jihomoravského
kraje – odboru dopravy a všech
ostatních příslušných orgánů,
byly všechny tři varianty představeny a podrobně vysvětleny.
Ředitelství silnic a dálnic
snad jako jediný zúčastněný orgán mělo problém s návrhem
dvou okružních křižovatek
a vyžadovalo alespoň u samoobsluhy Enapo ponechat křižovatku stykovou. Vedení obce
nechtělo prosazovat vše za každou cenu; hlavní prioritou pro
nás bylo vyřešení křižovatky
u Hornického domu a úprava všech přechodů pro chodce
ve středu obce a také parkování vozidel před jednotlivými
prodejnami. Proto jsme od této
okružní křižovatky ustoupili
a souhlasili pouze s její úpravou ve směrech jízdy vozidel,
ale ponechání jí jako stykové.
Už jsme opravdu těšili, že se
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konečně bude stavět a upravovat střed Zastávky ke zvýšení
bezpečnosti, když jsme všichni našli technické řešení pro
všechny zúčastněné. Ale bohužel se najednou našel další
problém ze strany správce této
státní silnice. Tak jak je u nás
zvykem, problém byly peníze
na stavbu.
Ředitelství silnic a dálnic začalo upozorňovat na to, že nemůže platit úpravy přechodů
pro chodce, chodníky, parkovací stání a ani vykupovat pozemky. Tak opět bylo vedení
obce tím, kdo řekl, že to vše zaplatí ze svého, i když to vlastně
obci nepatří, protože nám jde
o bezpečnost našich občanů.
A opět nám bylo přislíbeno, že
tedy když to zaplatí Zastávka,
tak najdeme společnou řeč, dokonce i tehdejší pověřená paní
ředitelka nám vše odsouhlasila
a zdálo se, že už nic nebrání přípravám stavby. To však byl velký omyl.
Připravená studie byla předána technickému oddělení Ředitelství silnic a dálnic, což je jedno z mnoha oddělení v tomto
úřadu, ale asi s největším rozhodovacím právem, což jsme
zjistili až na jednání, ke kterému jsme byli přizvání. I přes sliby paní ředitelky, že to všechno
půjde, najednou nešlo nic a nebyl k ničemu důvod. Jak nám
bylo jedním panem inženýrem
z tohoto oddělení vysvětleno,
k přestavbě stávající křižovatky na křižovatku okružní není
žádný důvod. Údajně by stačilo
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instalovat zpomalovací semafor, možná přidat jeden odbočovací pruh od Babic s tím, že
zúžíme chodníky po obou stranách, ale okružní křižovatku
v žádném případě není třeba
budovat. Dokonce padlo i pár
připomínek na technické řešení křižovatek (křižovatka vyosená, neměla by dostatečný
průměr atd.). Vlastně celé je
to přece zbytečné, protože tato
křižovatka nesplňuje bodové
hodnocení, které je pro správce silnic I. třídy nejdůležitějším
kritériem.
Bylo pro mne velkým překvapením, jak lze body pro řešení získat. Ono totiž, aby se
s křižovatkou tohoto typu mohlo něco dělat, je potřeba aby zde
byl velký počet dopravních nehod, samozřejmě také dostatečný počet zraněných, a když přibudou mrtví, bude to jen lepší.
Když jsem toto uslyšel, myslel
jsem, že asi sním. Říkal jsem si:
oni si z nás dělají snad legraci.
Když bylo zřejmé, že to pracovníci Ředitelství silnic a dálnic
myslí vážně, začalo být jednání
velice hektické. K ničemu nám
ale nebylo to, že jsme argumentovali sedmi stovkami dětí, které dvakrát denně přechází tuto
rušnou silnici, že naši občané
nemohou přejít tuto silnici díky
kolonám projíždějících vozidel,
že od Babic trvá odbočení vozidel i dvacet minut, kdy kolony dosahují délky až na kolejiště u pošty. Málo platný byl křik
a vztek našeho pana starosty
na těchto jednáních, který se

snažil hájit zájmy našich občanů. Všechna ta jednání, několikaletá práce a investované peníze do projektů a studií se zdála
být k ničemu.
Na posledním jednání se
všechny orgány, které k této
problematice mají co říct, jasně vyjádřily, že jediným rozumným řešením je vybudování okružní křižovatky. Jen
Ředitelství silnic a dálnic si dále
tvrdilo své. Nejsou nehody, nejsou zranění, nejsou mrtví, není
prostě důvod něco dělat. To, že
se ucpává silnice na ulici Babická, je problém Jihomoravského
kraje, je to přece krajská silnice. Pořád padaly argumenty,
všichni se snažili bojovat s Ředitelstvím silnic a dálnic o to, že
jejich názor je špatný, že okružní křižovatky jsou dnes v každé
druhé obci, kde je silnice I. třídy, a že to vždy zlepšilo dopravní situaci. Když už pracovníci
Ředitelství silnic a dálnic neměli žádný argument z technického pohledu, vytáhli ten poslední a pro ně nejdůležitější.
Kdo to zaplatí? Začali se bránit
tím, že na tuto křižovatku prostě peníze od státu nikdo nedostane, protože nesplňuje právě
ony hodnoty nehod, zraněných
a mrtvých a že ostatní křižovatky zaplatila Evropská unie.
A tak zde padl dotaz: zda by
bylo možné křižovatku postavit, kdyby si ji zaplatila Zastávka například ve spolupráci s Jihomoravským krajem?
Tohle byla podle všeho
„otázka na tělo“ a najednou už

vše nevypadá tak, že by okružní křižovatku na Zastávce postavit nešlo. Otevřelo se další
kolo jednání. Ředitelství silnic
a dálnic si vymínilo zpracování
aktualizované studie dopravního řešení středu obce s tím, že
k němu chce stanovisko všech
příslušných orgánů, aby se na to
mohlo znovu podívat. Studie už
dnes je opět zpracovaná a pomaličku k nám chodí souhlasná stanoviska a doporučení.
Vedení obce se však své varianty řešení nechce vzdát, a tak
do jednání zapojila i politickou
reprezentaci Jihomoravského
kraje a vlastně všechny, kdo

by mohli nějakým způsobem
s tímto problémem pomoci.
Současně se také obec Zastávka společně s dalšími asi šedesáti obcemi a městy připojila k Memorandu za silnici I/23.
Toto memorandum bylo předáno na Ministerstvo dopravy ČR, aby upozornilo tento
orgán na to, že je třeba se dopravní situací na silnici I/23
zabývat a nelze tuto důležitou
dopravní tepnu opomíjet. Pro
všechny podepsané obce a města je velmi důležité, aby ministerstvo dopravy ve svém plánu
politiky rozvoje České republiky označilo silnici I/23, která

propojuje Jihomoravský kraj
s Vysočinou a Jihočeským krajem, jako prioritní alternativu
dálnice D1.
I když jsme si vědomi, že to
bude ještě dlouho běh na dlouhou trať, pevně věříme, že se
nám podaří splnit náš cíl a zajistíme, aby střed naší obce byl
bezpečný nejen pro naše spoluobčany, ale i pro děti z širokého okolí, které navštěvují
naše školská zařízení, a přitom
dopravní komfort projíždějících vozidel neztratil na své
plynulosti.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

DALŠÍ ETAPA OPRAV KANALIZACE
POKRAČUJE…
Po provedené opravě kanalizace, respektive vybudování
nové části v ulici Mánesova
byla v červenci zahájena další etapa oprav kanalizačního
systému v obci.
Tentokrát přišla na řadu kanalizace v ulici Domky a část
v ulici Hutní osada. Investorem
této stavby je správce kanalizačního systému Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice – sekce Rosice. Oprava kanalizace,
respektive kompletní výměna
celé trasy kanalizačního řadu
představuje investici v celkové
výši asi 5 000 000 Kč, kdy podíl obce bude činit něco málo

přes 1 000 000 Kč. V rámci této
stavby bude provedena kompletní výměna kanalizačního
řadu a následně pak pokládka
živičného povrchu nad položenou kanalizací. Předpokládaná doba realizace celé stavby
je do konce listopadu. Hlavní
kanalizační řad by měl být položen do konce měsíce října,
a k němu by měly být průběžně
napojovány jednotlivé rodinné
domy.
V prostoru stavby bude také
provedeno přeložení vodovodního řadu v délce asi 400 metrů, kdy investorem bude Vodárenská akciová společnost, a. s.
Jelikož lokalita ulice Domky

již dlouhodobě trpí zaplavováním při přívalových deštích,
především díky přítoku dešťové
vody z ulice Sportovní a Červený vrch, bude součástí také
instalace nových kanalizačních
vpustí, aby se co nejvíce eliminovalo nebezpečí ohrožení jednotlivých domů.
I když především v měsíci
srpnu celou výstavbu kanalizace komplikoval vytrvalý déšť,
lze předpokládat, že celá stavba
bude ukončena závěrem roku
2014. Tak se stávajícímu zastupitelstvu podaří splnit další ze
svých závazků.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce
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PRÁZDNINY KONČÍ A DĚTI

SE S NIMI LOUČÍ

Tak nějak by se dala pojmenovat poslední sobota
v měsíci srpnu. Letní prázdniny byly u konce, a tak
i děti se s nimi přišly do areálu sportovního stadionu
TJ Čechie rozloučit, jak již je na Zastávce tradicí.
Na všechny zde čekal skákací hrad, trampolína, hasičská auta a plno her, které pro
ně připravil Dům dětí a mládeže Zastávka ve spolupráci s pedagogy základní školy. I když mraky na obloze se
tvářily jako baldachýny plné
vody, nakonec spadlo jen pár
kapek. A tak všichni, kdo se
s prázdninami přišli rozloučit, si mohli zastřílet na terč,
vyzkoušet si své vědomosti
a dovednosti při plnění úkolů. V neposlední řadě si mohly děti vyzkoušet, jak se hraje
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fotbal na modelovém tréninku malých fotbalistů.
Kdo měl chuť, mohl také
využít občerstvení v místní
restauraci nebo si dát něco
sladkého ze stánku s cukrovinkami. Když se člověk podíval po ploše sportovního areálu, bez problémů napočítal
přes dvě stě dětí, které pobíhaly od jedné soutěže k druhé,
od skákacího hradu k trampolíně, nebo si vyzkoušely, jak se
sedí v hasičském autě.
Tak jako se těžko děti loučí s letními prázdninami,

úplně stejně těžko se jim odcházelo ze sportovního areálu. A pro nás všechny pořadatele to bylo známkou toho,
že má smysl takovéto akce pro
děti pořádat. Jménem dětí pak
jistě zaslouží poslat poděkování pořadatelům, kterými
byly paní učitelky ze základní školy, pracovníci Domu
dětí a mládeže, místní hasiči
a fotbalisti.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

STALO SE V NAŠÍ OBCI…
Koukám, jak ten čas
letí…, zpívá v jedné
ze svých písní zpěvák
Václav Neckář. I my
někdy koukáme, co se
všechno v obci změnilo,
postavilo, zbouralo,
upravilo. A hlavně, co
práce je ještě kolem nás.
A tak mi dovolte, abych
se i já podívala po naší
obci a připomněla, co se
kolem nás stalo. Není zde
zapsáno všechno, ale snad
to nejdůležitější…

ROK 2011 – hejtman kraje poklepáním na základní kámen odstartoval výstavbu další části Domova pro seniory.
Slavnostní otevření nové části
budovy proběhlo v listopadu
2012. Zvýšila se kvalita bydlení nejen ve starší části domova,

ale vznikla nová lůžka pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují celodenní
péči, kterou jim nemůže rodina
zabezpečit.
Postupně se místní sběrný
dvůr vybavoval dalšími kontejnery na tříděný odpad. Tak se
zvýšilo množství odevzdaného
separovaného odpadu, zlepšilo
se prostředí ve dvoře.
V areálu TJ Čechie se opravilo zázemí pro sportovce, které
využívá nejen škola, ale i školní družina. Vedle mateřské školy vyrostlo z dotací „Vzdělávací
centrum“ – kde je umístěna jak
školní družina, tak i dle potřeby
třídy pro základní školu. Nové
hřiště pro děti je součástí tohoto školního areálu.
V obci se stavěly obytné
domy na Havířské, Sportovní a postupně se rozrůstají

satelitní části obce nad Nivkami (katastr Babice) a na Brusech (katastr Rosice).
ROK 2012 – začíná se s přípravou největší investiční akce
v obci; tou je rekonstrukce a někde i vybudování nové kanalizace. Pokračuje se v ní i letos,
budováním v ulici Mánesova
a nyní jsou na řadě Domky. Následovaly opravy místních komunikací, chodníků, ale všechno ještě není ukončeno.
ROK 2013 – rozjíždíme sběr
bio odpadů. Postupně jsou domácnosti vybaveny hnědými
popelnicemi a občané si zvykají i na tuto službu, kterou obec
zajišťuje.
Pobočka místní pošty v obci
zůstává a zajišťuje služby pro
dalších 11 okolních obcí.
Vzniká „Fotbalový klub
mládeže Kahan“ starších žáků,
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který je nutností, pokud chceme, aby se fotbal pro tuto věkovou kategorii nejen u nás, ale
i v okolních obcích hrál dále.
Změnila se místní knihovna – vyrostlo oddělení pro děti,
rozšířila se celková plocha pro
čtenáře.
ROK 2014 – dokončuje se
výstavba prvního domu bytů
pro seniory v bývalé školní
zahradě.

Byty pro jednotlivce nebo
manželské páry už jsou před
dokončením. Do konce roku by
mělo být vše hotovo.
V novém zubním středisku
u nádraží zahájí svoji zubařskou praxi MUDr. Havlát.
Zmizely staré kůlny na Hutní osadě a vyrostou zde garáže pro ty, kteří bydlí v této lokalitě. Nová osada, Martinská,

U školy, Cukrovarská – tam jsou
nové komunikace a chodníky.
Konečně se také obci podařilo koupit „Bendlák“. Zmizela prodejna domácích potřeb –
vznikl minimarket.
K Zastávce se zase o kus přiblížila úzkorozchodná železnice ze Zbýšova.
Čas poletí dál… budou se
stavět další domy s byty, měnit
se budou školní budovy, dále se
opraví komunikace a chodníky,
zázemí pro sportovce bude zase
o něco lepší, změní se také prostor u nádraží…
Mgr. Jaroslava Baštařová,
členka zastupitelstva obce

Životní jubileum 100 let
Krásného životního jubilea 100 let se dožívá 12. září
klientka Domova pro seniory
a rodačka obce Zastávka paní
Jaroslava Suchánková.
Za svůj dlouhý život toho
hodně prožila. Zažila dvě světové války. V této těžké době dospěla, zřídila si živnost a pracovala jako švadlena. Po narození
dětí byla zaměstnána několik
let v pozici správcové v Domě
dětí a mládeže Zastávka. Měla
ráda děti, pro které vedla
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kroužky vaření, šití, háčkování.
S manželem prožila krásných
50 let společného života. V životě jsou jí oporou její dva synové, kteří ji dodnes navštěvují.
Milá paní Suchánková, všichni zaměstnanci a klienti Domova pro seniory Zastávka Vám
přejí především hodně zdraví, pohody, spokojených dnů
strávených nejen v kruhu své
rodiny, ale i v blízkosti klientů a zaměstnanců v příjemném
prostředí našeho domova.

K přání všeho dobrého
se připojuje také rodina paní
Jaroslavy Suchánkové, zastupitelstvo a vedení obce Zastávka,
stejně jako redakce Zastáveckého zpravodaje.

SPOLKOVÉ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
ZAHRÁDKÁŘŮ
Každým druhým rokem jezdí buď zastávečtí zahrádkáři
do družebního Slovenského Grobu, nebo přijedou zahrádkáři
ze Slovenského Grobu k nám do Zastávky. Letos vyjeli
zastávečtí zahrádkáři 2. srpna ve velmi brzkých ranních
hodinách, ve velkém počtu (42 osob) do Slovenského Grobu.

Tento zájezd byl velice důležitý! V letošním roce oslavují totiž zastávečtí zahrádkáři
55 let své existence, slovenští
zahrádkáři oslavili loni 50 let
od založení jejich organizace.
A to nejdůležitější: letos je to
40 roků, co zahrádkáři z obou
obcí navázali družbu! Však to
také zmínil předseda ze Slovenského Grobu pan Eduard Jajcay,
a nejen on. O této významné
události hovořil i náš předseda

pan Jaroslav Klíma. Také starosta Slovenského Grobu, který
se našeho slavnostního setkání
zúčastnil, velice vyzdvihl takovou dlouholetou aktivitu, která
u nich (a jistě nejen tam) nemá
obdobu.
Vždyť mezitím se v obou zahrádkářských organizacích vystřídaly už tři generace.
Na setkání se těšili jak výletníci ze Zastávky, tak obyvatelé Slovenského Grobu,
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kteří připravili pro své zastávecké kolegy výborný program:
pohoštění u předsedy organizace, návštěvu termálních koupelí v Dunajské Stredě a konečně
pohoštění a zábavu v jejich kulturním domě. Tam má kancelář
i Matica Slovenská a také jejich
předseda přišel poblahopřát
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zastáveckým
zahrádkářům
a pohostil naše členy.
Oslava, která vždy probíhá ve velmi přátelském duchu,
protože většina ze členů se už
léta zná, se protáhla do nočních hodin. Domů se všichni
vráceli přes krásně osvětlenou
Bratislavu.

Doufám, že můžu na závěr
vyjádřit poděkování našim slovenským přátelům za to, jak
bezchybně připravili naše setkání při příležitosti tohoto velmi významného výročí!
Za Zahrádkáře
Zora Stejskalová,
fotografie P. Sázavský

ŠACHISTÉ
INFORMUJÍ
Máme za sebou další prázdniny a s nimi řadu OPENů (rozumějme
týdenních letních turnajů) a také šachových táborů.

Prázdniny začaly tradičně brněnským turnajem OPEN Duras BVK konaným v Brně-Řečkovicích. Ze Zastávky si zahrály
rodiny Dumkových a Richterových, Nataša (5,5 b/9) s Danielou (4 b/9) v turnaji A, Rudík
Richter (3 b/9) a rodičové Aleš
Dumek (3 b/9) a Nataša Richterová (3,5 b/9) bojovali v turnaji B. Julča Richterová místo toho odjela na tradiční letní
šachový tábor pro pokročilejší
děti do Domašova nad Bystřicí.
Výsledky turnaje snad ani
nejsou důležité, všichni jsme
jistě měli radost z toho, že jsme
si mohli zahrát. Snad kromě
Nataši (hrající momentálně
za ŠK AD Jičín, což ji připravilo o všechny ceny v JM krajském přeboru), která prohrou
v posledním kole snížila svoji finanční odměnu v turnaji
z několika tisíc Kč na 100 Kč),
což jí moc radosti z turnaje neponechalo (naštěstí počet připsaných bodů na FIDE ELO
po dobrém výkonu byl cca poloviční vzhledem k její finanční odměně). Zato Daniela si

v přeboru JMK v kategoriích
D18 a D20 přišla na své.
Dále Richterovi a Dumkovi odjeli na svoji tradiční dovolenou do Pardubic na Czech
OPEN, což je snad největší šachová událost roku v Česku.
A zatímco Daniela Dumková
pravidelně hraje i rapid turnaj
v prvním týdnu akce (ve kterém získala 6 b/9, obsadila pěkné 10. místo a stala se druhou
nejúspěšnější ženou v turnaji), Richterovi jezdí až na druhou polovinu akce, tzv. OPEN
turnaje. Letos si poprvé zahráli i oba rodiče Richterovi, ale
zatímco maminka snáší svoje
prohry statečně, Rudolf Richter
starší musel po dvou třetinách
turnaje ze zdravotních důvodů
odstoupit.
Zúčastnil se také pan Dumek, kterému ovšem jiné povinnosti také neumožnily dohrát turnaj do konce. Tak byl
neúspěšnějším hráčem Zastávky v D turnaji Rudík se získanými 3,5 body. Julča a Daniela bojovaly v „céčku“, Daniela uhrála
spolehlivých 4,5 b/9 a Julča,

(která špatně začala, nakonec
sebrala síly a mocně zafinišovala 3/3), získala také 4,5 bodu,
i když se slabším pomocným
hodnocením.
Již o týden později vyrazili Richterovi do Uherského
Hradiště, kde se aklimatizovali před turnajem OPEN Staré
Město. Julčiny výkony v turnaji proběhly přesně v opačném
gardu než v Pardubicích, skvělý
začátek a špatný konec, i když
stále s plusovými body na ELO.
Omluvou snad mohla být únava a rekonvalescence, protože
pár dní před turnajem si Julča
pobyla v uherskohradišťské nemocnici s podezřením na meningitidu (naštěstí se nepotvrdila). Rudíkovy výkony těžko
hodnotit, zápisy v partiářích
nerozluštitelné a počítače s internetem umístěné v předsálí
nějak nabyly prioritu před šachovými partiemi. Paní Richterová dělala, co mohla, což není
moc jako obvykle, ale po 0 bodech z prvních šesti kol bylo
celkem uhraných 2,5 b/10 ještě
celkem pozitivních. Julča byla
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za svoje chabé výkony v druhé
půlce turnaje potrestána nalosováním do posledního kola
s maminkou, což sice znamenalo jistou výhru, ale zároveň také
potupu: Julča celkem 3,5/10,
Richterová st. 2,5/10 a Rudík
2/10.
A v posledním prázdninovém týdnu proběhl takzvaný
„Veletržák“ neboli ČEZ TALENT FESTIVAL pořádaný
Lokomotivou Brno na fakultě
VUT v Brně „pod Palačákem“.
Julča se zúčastnila Národního
openu, kde se v hodinových
partiích naplno projevily její
problémy s hospodařením s časem, uhrála 5 bodů z 9. Daniela (4 b/9) a Nataša (5 b/9) bojovaly ve FIDE turnaji. Rodičům
se již nedostávalo dovolených,
a tak se museli omezit pouze
na fandění svým ratolestem.
Zatímco holky bojovaly na turnaji v Brně, celá řada
zastáveckých kluků se zdokonalovala na šachovém táboře
v Jedově, pořádaném DDM Náměšť n. O. Na táboře si užívali Petr Pečenka, Martin Žaža,
Ruda Richter a bráchové Vašek
a Arnošt Motlovi. Doufejme, že
se hned od září kluci vrhnou
do turnajů a uplatní v nich nově
nabyté znalosti.
Abychom snad nevyvolali dojem, že se prázdninové
šachové dění omezilo pouze
na mládež, patří k výčtu letních
akcí doplnit, že pan Dušan Lacko se zúčastnil Mistrovství České republiky seniorů v kategorii nad 60 let, které se konalo
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v Rychnově nad Kněžnou v termínu 16.–24. srpna 2014. Pan
Lacko byl v silné konkurenci 83 hráčů nasazen jako třetí
od konce (81), ale svým výkonem potvrdil, že jeho současné nízké ratingové hodnocení
(1431) bylo spíše důsledkem
sporadické účasti na turnajích,
nežli neznalosti tajů královské hry. V devítikolovém turnaji vybojoval 3 body, a ačkoli se to na první pohled může
zdát málo, výkon to byl více než
dobrý, jak potvrzuje jeho perfo (výkon v turnaji) na úrovni ELO 1563. Důsledkem toho
panu Lackovi vyšlo k 1. 9. 2014
krásné mezinárodní hodnocení – FIDE ELO 1605 a jako
bonus (protože to bylo poprvé,
co mu vyšlo FIDE ELO) se mu
na stejnou hodnotu nastavilo
i ELO národní. Gratulujeme!

MČR juniorů
v rapidšachu
Ve Světlé nad Sázavou proběhlo o víkendu 6. a 7. září

2014 MČR juniorů a dorostenců v rapidšachu. Startovní
listina čítala 69 účinkujících.
Zastávka byla letos zastoupena Danielou Dumkovou, Julií
Richterovou a Rudolfem Richterem. Turnaj také hrála Nataša
Richterová, která v současnosti
hraje pod vlajkou ŠK AD Jičín.
Hned ve druhém kole na sebe
narazili Dáda a Rudík – je to asi
zákon schválnosti, že musíme
jet 120 kilometrů daleko, aby si
děti z našeho oddílu spolu zahrály… Po oba dva dny jsme
byli svědky několika překvapivých (zejména pro papírové favority nemilých) výsledků, které turnaj okořenily a zamíchaly
pořadím. Rudík získal celkem
2 body a obsadil 68. místo.
Dáda uhrála celkem 4,5 bodu
a obsadila 44. místo. Julča uhrála taky polovinu (4,5 bodu), ale
díky lepšímu pomocnému hodnocení obsadila 33. místo. Nataša se ziskem 5,5 bodu skončila na 16. místě.
Nataša Richterová

Poslední týden v červenci
vyrazili mladí hasiči
na svůj další letní tábor.
Tentokrát se jej zúčastnili
mladí hasiči ze Zastávky
a jejich kamarádi z naší
obce, a navíc se k nim
připojili ještě mladí hasiči
z Přísnotic a Hrušek
u Slavkova.

Celkový počet táborníků čítal
41 dětí a 12 dospělých. Toto číslo
není zas tak ohromující, ale když
k tomu přidáme informaci, že
jsme s sebou vezli také 53 jízdních kol, abychom mohli pokořit nějakou tu desítku kilometrů
cyklostezek, tak už je to přece
jen celkem slušný počet.
V letošním roce jsme jako
místo své základny zvolili rekreační středisko kousek od Veselí nad Lužnicí, přesněji u Jezu
Krkavec. Odjezd byl stanoven
na sobotu od hasičské zbrojnice v Zastávce, a i když cesta přes
Vysočinu představovala překonání mnoha dopravních omezení a několikahodinové zdržení,
nakonec jsme na místo dorazili
všichni v pořádku. Mrzutý pocit z dlouhé cesty v rozpáleném
autobuse nám ale spravilo vřelé
přivítání personálu rekreačního
střediska. Tak jak nás personál
s vlídnou tváří přijal, tak se o nás
celý týden také staral a vycházel nám ve všem vstříc. Člověk
by až řekl, že jsme se měli jako
v ráji. Ale v ráji jsme nemohli
být, už jen proto, že motto celotáborové hry bylo „My jsme mafiánská rodina“. Celý program

HASIČI VYRAZILI
NA SVŮJ LETNÍ TÁBOR
byl vyplněn různými soutěžemi
a úkoly, za které jednotlivé oddíly získávaly mafiánské peníze.
Řada odvážlivců využila možnosti jízdy na lanovce přes řeku,
kterou připravili oddíloví vedoucí. Jízda v postroji byla něco
strašně lákavého a ještě když
na jejím konci bylo smočení
v řece, tak jen málokdo odolal.
Také bylo vidět, jak ostatní rekreanti střediska jen tiše našim
táborníkům závidí a jízdu na lanovce si fotografují.
Jak bylo uvedeno na začátku, pro přesun tábora jsme měli

s sebou kola a také jsme je dostatečně využívali. Celkem jsme
za týden najezdili po cyklostezkách přes 100 kilometrů, kdy
jsme se podívali do Třeboně,
prozkoumali jsme okolí jezer vytvořených v rozsáhlých prostorách místních pískoven, podívali jsme se, jak vypadají přírodní
blata s léčivými účinky, navštívili jsme okolí rybníku Rožmberk.
Na kolech se nám jezdilo krásně, a i když některým padlo šest
roků těsně před konáním tábora, nebyl pro ně problém na kole
najednou ujet i 50 kilometrů.
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Naše výpravy byly i pro okolí velkým překvapením. Když
jsme někoho potkali a on viděl,
že naše kolona měří až 350 metrů, myslel si, že právě projíždí
nějaký cyklistický závod. Je nutné ale pochválit místní řidiče.
I když jsme při svých výletech
na kolech podstatně omezovali všechny motoristy, chovali
se k nám velmi slušně, pouštěli
nás na přechodech, zastavovali, když naše kolona odbočovala někam do boční ulice v protisměru: bez nadávek, vzteku
a vyčítání. Někteří nám dokonce
i zamávali a usmáli se na nás.
Mimo naše hry a výlety si děti
jedno odpoledne samy uvařily guláš, na který dostaly pouze
kotlík a ingredience. Vaření pak
zbylo jen a jen na ně. Vedoucí
pouze dohlíželi a ochutnávali.
Velkou neznámou pro řadu táborníků byly také noční hlídky,
které měly za úkol strážit tábor
a hlavně táborovou vlajku. Téměř se jim to povedlo, až na jeden z posledních večerů tábora, kdy drzí loupežníci vnikli
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do tábora a při střídání hlídek
vlajku uzmuli. Ale ani tato nepříjemná událost atmosféru tábora nepokazila a smutné pohledy dětí se podařilo rozveselit
hasičskou zumbou, kterou se
od zastáveckých hasičů všichni
naučili. Na zakončení tábora se
konala tradiční diskotéka, kde
se představili vedoucí v mafiánských kostýmech a děti zase
společně zazpívali jednu z nejoblíbenějších písniček současné
doby. No a pak už nás čekalo jen
balení a odjezd domů.
A co říci na závěr? Možná jen
to, že tábor byl skvělý, i nějaká ta
slzička při loučení ukápla. Ale
všichni jsme si slíbili, že příští
rok se zase sejdeme a společně
vyrazíme tábořit. Už teď se nemůžeme dočkat.
Na úplný závěr mi dovolte vyslovit pár poděkování.
Poděkovat bych chtěl především obci Zastávka, zastáveckým hasičů a Autoškole pana
Chromka. Bez podpory těchto subjektů bychom nikdy nebyli schopni zajistit dostatek

finančních prostředků a technického zázemí, aby tábor mohl
proběhnout v takovém rozsahu, jako tomu bylo v letošním
roce. Poděkovat bych chtěl ale
také vedoucím, kteří obětovali
týden vlastní dovolené a vyrazili s námi do přírody. A poslední poděkování, ale hodně velké, patří dětem, které se tábora
zúčastnily. A za co? Především
za to, jak vzorně se chovaly, ať se
to týká slušného chování ke svému okolí, k ostatním rekreantům, k personálu rekreačního
střediska, při vyjížďkách na kolech a vlastně při všem, co jsme
na táboře dělali. Je nesmírně
hřejivé na srdci, když za vámi
přijde vedoucí rekreačního střediska a řekne, že tam tak hodné
a vychované děti na táboře neměli. A za to vám, milí táborníci, ještě jednou moc děkuji. Neudělali jste ostudu ani nám, ani
naší rodné Zastávce. Prostě, byli
jste všichni super!
Zdeněk Milan, starosta
hasičského sboru

KLUB SENIORŮ
Poslední zprávy z Klubu
seniorů byly z května tohoto roku. Nyní můžeme informovat pouze o červnovém
programu, protože v červenci a srpnu má náš klub
„prázdniny“.
V červnu se konalo pravidelné setkání členů klubu, při
němž jsme oslavili všechny
v tomto měsíci narozené členy. Naše členky T. Skurovcová
a Z. Stejskalová, které se zúčastnily školení, jak se mají senioři bránit kriminálním živlům a jak se mají starat o své
zdraví, poinfromovaly na této
poslední
předprázdninové
schůzi všechny zúčastněné
o všem, co se dozvěděly.
V červnu se měl konat ještě
zájezd do Kroměříže, ale vzhledem k tomu, že na jaře proběhly už dva zájezdy a zájem členů nebyl tak vysoký, byl tento
zájezd zrušen. Ovšem již v září
se uskuteční zájezd další, který povede do Babiččina údolí,
do Ratibořic a blízkého okolí.
V červnu, červenci a srpnu se
však konaly vycházky – pravidelně každý týden.
Vycházka 3. června vedla do Hrušovan a Židlochovic, 10. června to byl Koněšín

Židlochovice, akátová rozhledna na vrcholu
Výhonu 355 m n. m., foto B. Vinohradský

Znojmo, v pozadí rotunda
z 11. století, foto V. Říha

a zúčastnění se vykoupali
v rybníku Steklý. Dne 17. června se jelo do Třebíče a odtud
šlo do Budišova a Studence, dne 24. června do Újezdu,
údolí Chvojnice, do Lesního

Jakubova, Horní Lhotky a Kralic. Dne 1. července jsme vyrazili do Okříšek a odtud k Červenému mlýnu, k Jihlavce,
do Řípova a Třebíče. Vycházka
8. července byla do Zbraslavi,
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Litostrova a Zastávky. Dne
15. července navštívili účastníci vycházky Křtiny, Bukovany,
Jedovnici. Výlety 22. července vedly do Valtic a 29. července do Moravských Bránic
a Ivančic.
V srpnu pršelo a pršelo, a tak
některé vycházky odpadly. Ty,
které se konaly, vedly do Znojma a potom do Níhova, Lubné
a Řikonína.
Za klub seniorů:
Zora Stejskalová

Jeseníky, galerie U Halouzků v Jiříkově,
foto Š. Stejskalová

Medvědí soutěska v kanonu říčky
Mixnitz, foto B. Vinohradský

Valtice, Kolonáda na Raistně,
foto B. Vinohradský

ČINNOST SVAZU NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR, BRNO-VENKOV
SE SÍDLEM V ZASTÁVCE
Rok uplynul jako voda
a opět nastal čas k uskutečnění pobytových akcí zdravotně
postižených občanů z celého
okresu Brno-venkov.
První týdenní akce se konala v Janských lázních ve dnech
31. 5. až 7. 6. 2014, zúčastnilo se 54 osob, z toho dvě děti.
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Každý den se zahajovalo hudební budíčkem v 7.15 hodin,
v 7.30 byl nástup na ranní rozcvičku venku na terase, které
se většina účastníků zhostila
na výbornou.
Potom následovala vydatná snídaně a po ní vycházka
do přírody. Oběd byl připraven na 12.00 hodin, následoval

krátký odpočinek a hurá
opět do přírody. Večeře byla
v 18.00 hodin. Po ní probíhaly postupně přednášky, výuka
odezírání, nebo jen společné
posezení při dobré hudbě s vyprávěním různých příběhů,
nechyběla ani pěkná písnička. Uskutečnili jsme dva večírky: jeden seznamovací a jeden

závěrečný s tombolou a maškarním
bálem.
Absolvovali jsme
vlastivědný zájezd
do Trutnova za památkami
města.
Při výuce odezírání jsme použili
zapůjčené videokazety od tlumočníků a logopedů
ze SNN ČR Praha.
Zároveň proběhla přednáška o sluchových
vadách
a jejich prevenci.
K dobré náladě přispělo i pěkné počasí po celou
délku našeho pobytu. Všichni účastníci se na závěr loučili s přáním, aby se
mohli opět na takové společné akci
setkat.
V měsíci červenci proběhl ozdravný tábor zdravotně
postižených občanů „Rodiče a děti“
v Deštném v Orlických horách. Zúčastnilo se 47 osob,
z toho 15 dětí
ve věku 3,5 až 14 let. Denně
v programu akce byly ranní
rozcvičky, kterých se zúčastňovaly s rodiči nebo babičkami
i všechny děti. Zažilo se při tom
hodně legrace, zvláště s těmi
nejmenšími. Po snídani následovaly vycházky do přírody,

některé děti využívaly hippoterapii. Do výuky odezírání se
zapojili všichni účastníci akce.
Uskutečnili jsme přednášku o sluchových vadách a využívání kompenzačních pomůcek, správného výběru
sluchadel apod. Absolvovali

jsme vlastivědný zájezd do Kostelce
nad Orlicí, navštívili jsme zámek, který se všem moc líbil.
Dále jsme pokračovali do Rychnova
na Kněžnou, podívali jsme se do Muzea hraček a odtud
se vrátili zpět do rekreačního střediska.
Všem se zájezd líbil.
V rekreačním středisku děti také využívaly venkovní bazén
ke koupání. Voda
byla teplá, nahřátá sluníčkem, které
pořádně topilo. Celý
týden jsme si užívali
krásné počasí.
Děti měly v programu
soutěže
a sportovní hry.
Všechny se snažily,
aby dosáhly co nejlepších
výsledků,
vždyť je čekala sladká odměna.
Program pobytu
završil táborák pro
děti, spojený s opékáním špekáčků, a to
hlavní: vyhodnocení soutěží a rozdělení odměn. Každé dítě obdrželo
čokoládovou medaili, diplom
a drobné dárečky. Akce sklidila velký úspěch, při odjezdu se
všichni loučili se slovy na shledanou v příštím roce!
Za SNN ČR Zastávka
Alena Procházková
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AKTIVITY SVAZU SVAZU TĚLESNĚ
POSTIŽENÝCH V ČR, Z. S., MO V ROSICÍCH
V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2014
Měsíc leden byl náročný
na práci výboru. Byly připraveny podklady pro žádosti
o dotace na letošní rok. Dle
požadavků komise pro spolky
a organizace rady města pak
prezentace naší činnosti v roce
2013, jako podklad pro přidělení dotace radou města.
Obdobná prezentace, včetně žádosti o finanční podporu, byla zaslána obcím Tetčice a Zastávka. Město Rosice
a obec Zastávka naši činnost
finančně podpořily. Za tuto
pomoc velice děkujeme.
Ve čtvrtek 23. ledna se uskutečnilo první filmové představení pro členy naší organizace
a další zájemce z řad občanů
města a okolních obcí. Únor
byl věnován přípravě výroční
schůze MO STP a nechybělo
ani promítání filmu.
Výroční schůze MO se
uskutečnila 21. března v sále
Dělnického domu na Zastávce za účasti 123 členů
a pěti hostů. Velice si ceníme účasti starosty města Rosice Mgr. Světlíka, starosty
obce Zastávka RNDr. Pospíšila a zástupce vedení obce
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Tetčice, kteří ve svých vystoupeních ocenili práci organizace ve prospěch členů
a dalších občanů regionu. Děkujeme obci Zastávka za zapůjčení sálu pro konání výroční schůze.
Také v měsíci březnu bylo
uskutečněno další promítání
ze seriálu filmových představení. Tradiční jarní posezení
s trampskou skupinou Olymp
proběhlo ke spokojenosti přítomných v sále restaurace
FC Slovan Rosice 28. dubna.
Cíl, dát přítomným možnost si
povyprávět, zazpívat a vůbec
se pobavit, byl díky aktivitě
účastníků naplněn.
První rekondiční zájezd,
do termálních lázní v Maďarsku byl realizován v neděli
18. května. Počasí nám přálo
a účastníci byli spokojeni.
Dne 29. května následovalo
další z filmových představení
v Kině Panorama v Rosicích.
Jednodenní poznávací zájezd na Dalešickou přehradu a za památkami UNESCO
v Třebíči se uskutečnil 7. června. Závěr prvního pololetí

a vstup do období dovolených
a prázdnin obstaralo promítnuti filmu Babovřesky 2 dne
26. června.
Všech akcí pořádaných
v prvním pololetí
se zúčastnilo celkem
760 účastníků.
V měsících červnu a červenci se členové zúčastnili týdenních rekondičních pobytů
v Jánských Lázních a v Deštném v Orlických horách. Tyto
pobyty byly připraveny Oblastní organizací Svazu neslyšících a nedoslýchavých se
sídlem v Zastávce. Také jim
děkujeme.
Velice si ceníme přístupu KlC k promítání filmů
pro naše členy a další zájemce z řad občanské veřejnosti.
KlCu, a zvláště pak p. Veškrnovi, velice děkujeme. Průměrná účast na těchto promítáních byla 94 diváků, což jistě
svědčí o zájmu členů navštěvovat pořádaná filmová představení. V promítání budeme pokračovat i v dalších měsících.
JUDr. J. Polák,
místopředseda MO STP

Pohled od Babic směrem na Velkou Bíteš

Křižovatka ulic 1. máje a Babická směrem
od Rosic

