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Vážení čtenáři ZZ, 
setkáváme se nad posledním číslem Zastáveckého zpravodaje 
v tomto roce. Jako vždy v závěru roku přináší spolky 
a sdružení bilancování uplynuvšího kalendářního roku 
doplněné o mnoho fotografií.

Důležitým tématem protkávajícím většinu částí Zpravodaje 
a dotýkajícím se obecních záležitostí je problematika 
nakládání nejen s komunálním odpadem, ale s odpady v obci 
vůbec. Pokusme se připojit k výzvám obce za lepší třídění 
odpadů, které se týkají nás všech.

Chtěli bychom za redakci Zpravodaje také pogratulovat 
k vítězství SDH Zastávka v anketě Dobrovolný hasič roku, 
jejíž podstatou je podpořit společensky prospěšnou činnosti 
hasičů v obcích a regionech.

Vážení občané obce, 
s blížícím se koncem roku bychom vám rádi popřáli krásné 
svátky vánoční a hodně zdraví a pohody v roce nastávajícím. 
Věříme, že se i v novém roce opět rádi začtete do článků 
a zpráv ze života obce na stránkách Zastáveckého zpravodaje.

Redakce ZZ
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
je před námi několik po-

sledních okamžiků roku 2016. 
K  roku 2016 bychom nespor-
ně mohli přidat celou řadu pří-
vlastků. Po  většinu svého času 
byl rokem ohnivé opice dle čín-
ského kalendáře, samozřejmě 
však i  rokem přestupným dle 
kalendáře našeho. Byl však i ro-
kem olympijským a v neposled-
ní řadě i rokem volebním, a  to 
i  v  našich krajích. Pro většinu 
z  nás však byl rokem skládají-
cím se tu z dnů krásných a pří-
jemných, stejně jako z těch, kte-
ré bychom raději neprožili.

Nejinak tomu bylo i v životě 
naší obce. Rok 2016 nám při-
nesl nebývale mnoho radosti 
v podobě narozených občánků. 
Protože mám tu čest se účastnit 
jejich vítání mezi občany naší 
obce, tak vím, že kromě toho, 
že jsou to miminka zastávec-
ká, tak jsou to asi i nejkrásnější 
děti na celém světě. Spolu s  je-
jich rodiči a blízkými vždy dou-
fám, že se nám společně podaří 
pro ně vytvořit v naší obci pří-
jemný a bezpečný domov. Život 
však dokáže být nejen neuvěři-
telně pestrý a krásný, ale je i ne-
úprosný v tom, že je i konečný. 
I  v  roce 2016 si bohužel mno-
zí zažili tuto smutnou a  veli-
ce bolestnou skutečnost a  i my 
ostatní jsme se museli rozloučit 
s  mnoha lidmi, kteří k  Zastáv-
ce neodmyslitelně patřili a  po-
máhali nám vytvářet její vnitřní 

život. Čas adventní, čas vánoč-
ní, který prožíváme, přinese ce-
lou řadu příležitostí, abychom 
si vzpomněli i  na  ty, kteří ho 
s námi již nemohou prožívat.

Podle mého názoru existu-
je i  celá řada dalších okamži-
ků, které se v naší obci mohou 
řadit k  úspěšným. Postupně se 
nám daří dobudovávat vnitřní 
infrastrukturu v  podobě do-
stavby a rekonstrukce kanaliza-
cí a výměny mnohdy starobylé-
ho vodovodního vedení, což již 
v  současné době patří ke  stan-
dardu bydlení. Je pozitivní, že 
se v  podstatně větší míře daří 
provádět i  celoplošnou úpravu 
místních komunikací. Po  více 
než čtvrtstoletí se nám podaři-
lo zajistit nové zásahové vozidlo 
pro naše hasiče, což pochopi-
telně zlepší bezpečnost naši, ale 
i samotných hasičů. Ve sportov-
ním areálu se nám podařilo vy-
budovat další sportovní plochu 
pro rekreační využití, kterou 
je venkovní posilovna, či jak 
se moderně říká workoutové 
hřiště. Podařilo se rovněž do-
končit opravu bývalé restaura-
ce na nádraží a vybudovat v ní 
prostory, které pomohou zlep-
šit informování o  dění v  obci 
a v okolí. Zejména doufáme, že 
se stanou příjemným místem 
pro nové možnosti setkávání se 
občanů Zastávky. Jsme svědky 
i významných proměn v areálu 
škol a  školských zařízení. Ved-
le dobudování oplocení a areálu 

mateřské školy, zde proběhla 
i rekonstrukce její zahrady. Ob-
dobnou změnu jsme provedli 
i v prostorách domu dětí a mlá-
deže, kde se rovněž zkvalitni-
ly venkovní prostory pro mi-
moškolní aktivity našich dětí. 
Domnívám se, že velice zajíma-
vý a do budoucna dále využitel-
ný prostor vznikl v parku vedle 
kapličky, protože vedle již stá-
vajících možností odpočinku se 
otevírá vcelku reálná možnost 
rozšířit ho i k našemu lesopar-
ku. Obec zakoupila rovněž nové 
radarové systémy proto, aby se 
alespoň tímto způsobem poku-
sila přispět ke  zklidnění velice 
silné dopravy v naší obci.

Právě s  dopravou však bo-
hužel souvisí asi největší neú-
spěch v naší práci. Ani rok 2016 
neznamenal významnou změ-
nu zejména v  dopravní situa-
ci v centru obce. Ačkoliv jsme 
naše nejbližší plány redukovali 
v podstatě na rekonstrukci po-
vrchu a  výstavbu bezpečných 
přechodů, přesto jsme stavební 
povolení pro tyto akce v  roce 
2016 nezískali. Kombinace zá-
jmů státu, který vlastní hlavní 
silnici, zájmů Jihomoravského 
kraje jako vlastníka komuni-
kací vedlejších, policie České 
republiky, příslušných odborů 
na  kraji i  v  pověřeném městě, 
se pomalu stává noční můrou. 
Snad i tato noční a denní můra 
v  centru obce v  roce příštím 
skončí.
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VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 31. 8. 2016

I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 31. 8. 2016
2. poskytnutí dotace Sokolu Zastávka na čin-

nost ve výši 60 000 Kč
3. rozpočtová opatření č. 8/2016 obce Zastávka
4. poskytnutí dotace společnosti IQ  Roma 

servis,  z. s., na  sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi ve výši 12 050 Kč

5. poskytnutí dotace společnosti IQ  Roma 
servis, z. s., na centrum komunitní a terénní 
sociální práce ve výši 5 000Kč

6. nájem části pozemku p.  č. 1129/1, trva-
lý travní porost, o výměře 30 m2 a přísluš-
nou nájemní smlouvu mezi paní I. Z. a obcí 
Zastávka pověřuje starostu obce jejím 
podpisem

7. ukončení nájemní smlouvy na  pozemky 
p.  č. 175/5, o  výměře 115  m2 a  p.  č. 176/5 
o výměře 46 m2

8. nájem části pozemku p.  č. 1069/1, ostatní 
plocha, o výměře 25 m2 a příslušnou nájem-
ní smlouvu mezi panem J. P. a obcí Zastávka 
a pověřuje starostu obce jejím podpisem

9. smlouvu o  bezúplatném převodu vlast-
nického práva k  nemovité věci č.  BP  – 
16/130 uzavřené mezi Českou republikou – 
Úřadem pro zastupování státu ve  věcech 
majetkových (jako převodcem) a  obcí 
Zastávka (jako nabyvatelem), který se týká 
pozemku p.  č.  635, ostatní plocha, místní 

komunikace, zapsaný na  LV č.  600000 pro 
kat. území Zastávka a  pověřuje starostu 
obce jejím podpisem

10. smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka a společ-
ností ASHPA oběhové hospodářství, s. r. o., 
jejímž předmětem je zpracování „Plánu 
odpadového hospodářství obce Zastávka“. 
Hodnota díla činí 40 000 Kč vč. DPH.

11. smlouvu o  převodu práv a  povinností vy-
plývajících ze smlouvy o  budoucí smlouvě 
kupní mezi obcí Zastávka, manželi L. a V. K. 
a paní S. K.

12. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí 
Zastávka a  paní S.  K. byt č.  8 v  domě 
Zastávka, Stará osada č. p.  569 do  30.  11. 
2021

13. smlouvu o  převodu práv a  povinností vy-
plývajících ze smlouvy o  budoucí smlouvě 
kupní mezi obcí Zastávka, paní J. A. a paní 
M. S.

14. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí 
Zastávka a  paní M.  S. na  byt č.  3 v  domě 
Zastávka, Stará osada č. p. 79 do 30. 11. 2021

15. po  projednání a  v  souladu s  ustanovením 
§ 84 odst.  4 zákona č.  128/2000  Sb., o  ob-
cích (obecní zřízení), ve  znění pozdějších 
předpisů, systém spolufinancování sociál-
ních služeb pro správní obvod ORP Rosice, 
který se zakládá na  aktuálně platných 
Pravidlech řízení o stanovení a přiznání fi-
nanční podpory Jihomoravského kraje pro 

Vážení spoluobčané,
je před námi několik po-

sledních okamžiků roku 2016. 
Od  nepaměti tomuto času ří-
káme doba adventní. Přeji Vám 
všem, abyste ji prožívali přede-
vším ve zdraví, v kruhu blízkých 

a  aby to byla pro Vás skuteč-
ně doba pohody, klidu a  štěs-
tí. Pevně věřím, že si v  závěru 
této doby adventní najdete čas 
na společné setkání u tradiční-
ho zpívání pod vánočním stro-
mem ve  čtvrtek 22.  prosince 

2016 v 18.00 hodin. Přeji Vám 
samozřejmě i  krásné vánoční 
svátky, příjemný konec roku 
a  hodně zdraví, štěstí, rodinné 
i pracovní pohody v roce 2017.

Petr Pospíšil, starosta obce
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rok 2017 v oblasti podpory poskytování so-
ciálních služeb. Příslib spolufinancování 
pro rok 2017 se týká těchto poskytovatelů 
sociálních služeb: IQ Roma servis, o. s., so-
ciálně aktivizační služby pro rodiny s  dět-
mi, úvazek v přímé péči ve výši 0,20 (část-
ka 25 000 Kč), IQ Roma servis, o. s., služba 
terénní programy, pro úvazek v přímé péči 
ve  výši 0,09 úvazku (částka 10  000  Kč), 
Středisko rané péče SPRP Brno, služba raná 
péče, pro úvazek v přímé péči ve výši 0,11 
(částka 12 989 Kč)

16. uzavření Smlouvy číslo 10630034132/001 
mezi obcí Zastávka a E.ON Distribuce, a. s., 
o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného bře-
mene, jejímž předmětem je vybudování pří-
pojky pro budoucí rodinný dům na parcele 
p. č.1361/13. Zasaženými pozemky jsou po-
zemky p. č. 1361/13 a 1361/1.

17. trasu telekomunikačního kabelu stanove-
nou ve  vypracované dokumentaci a  uza-
vření Smlouvy o budoucí smlouvě o zříze-
ní služebnosti mezi obcí Zastávka a Českou 
telekomunikační infrastrukturou,  a. s., je-
jímž předmětem je umístění podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikač-
ní sítě optický kabel na pozemku p. č. 784. 

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

a komisí starosty obce
2. informace o činnosti příspěvkových organi-

zací obce Zastávka a jí zřízených organizač-
ních složek

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

4. záměr prodeje p.  č. 123/10,ostatní plocha 
o výměře 18 m2, p. č. 123/11,ostatní plocha 
o výměře 11 m2, p. č. 123/19, ostatní plocha 
o výměře 18 m2, p. č. 123/20, ostatní plocha 
o výměře 18 m2, vzniklých z parcely 123/1

5. záměr prodeje pozemku p. č. 219/26, ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 54 m2

6. záměr prodeje pozemku p. č. 86/57, ostatní 
plocha, 58 m2 a p. č. 103/27, ostatní plocha 
o výměře 30 m2

7. záměr pronájmu pozemku na pozemky p. č. 
175/5, o výměře 115 m2 a p. č. 176/5 o vý-
měře 46 m2

8. záměr pronájmu pozemku p. č. 86/20 o vý-
měře 97 m2 a p. č. 111/1 o výměře 32 m2

9. záměr pronájmu pozemku p. č. 159/7.

I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 21. 9. 2016
2. záměr prodeje 135/5 o  výměře 26  m2, 

p. č. 135/6 o výměře 60 m2, p. č. 133/27 o vý-
měře 2 m2 a část parcely č. 135/4

3. rozpočtové opatření č. 9/2016
4. ceník poplatků a služeb v Obecní knihovně 

Zastávka pro rok 2017
5. smlouvu o  možnosti stavby na  cizím po-

zemku a smlouvu o budoucí smlouvě kupní 

na pozemky p. č. 123/10, ostatní plocha o vý-
měře 18 m2, p. č. 123/11, ostatní plocha o vý-
měře 11 m2, vzniklých z pozemku p. č.123/1, 
mezi obcí Zastávka a Ing. N. B.

6. smlouvu o  možnosti stavby na  cizím po-
zemku a  smlouvu o budoucí smlouvě kup-
ní na  pozemky p.  č. 123/19, ostatní plocha 
o  výměře 18  m2, p.  č. 123/20, ostatní plo-
cha o  výměře 11  m2, vzniklých z  pozemku 
p. č. 123/1, mezi obcí Zastávka a M. a P. K.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 21. 9. 2016
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7. prodej pozemku p. č. 86/57, ostatní plocha, 
58 m2 a p. č. 103/27, ostatní plocha o výmě-
ře 30 m2 a příslušnou kupní smlouvu mezi 
Ing. O. K. a obcí Zastávka za cenu 100 Kč/m2 
a náklady prodeje a pověřuje starostu obce 
jejím podpisem

8. prodej pozemku p.  č. 219/26, ostatní plo-
cha, jiná plocha o  výměře 54  m2 a  pří-
slušnou kupní smlouvu mezi panem F.  V. 
a obcí Zastávka za cenu 500 Kč/m2 a nákla-
dy prodeje a  pověřuje starostu obce jejím 
podpisem

9. nájem pozemku p. č. 111/1 o výměře 32 m2, 
a části pozemku p. č. 86/20 o výměře 97 m2 
a příslušnou nájemní smlouvu mezi panem 
P.  K. a  obcí Zastávka a  pověřuje starostu 
obce jejím podpisem

10. nájem pozemku p.  č. 175/5, o  výměře 
115 m2 a p. č. 176/5 o výměře 46 m2 a pří-
slušnou nájemní smlouvu mezi paní N.  S. 
a obcí Zastávka a pověřuje starostu obce je-
jím podpisem

11. uzavření Smlouvy o  poskytnutí úvě-
ru (registrační číslo 99015643105) mezi 
Komerční bankou, a. s., a obcí Zastávka, je-
jímž předmětem je poskytnutí úvěru ve výši 
2  776  000  Kč na  pořízení hasičského au-
tomobilu a  pověřuje starostu obce jejím 
podpisem

12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlou-
vě kupní mezi obcí Zastávka a paní Jarmilou 
Ambrožovou (oprava technické chyby v čís-
le bytu)

13. uzavření nájemní smlouvy s  panem V.  O. 
do 31. 12. 2016 na byt. č. 8 v č. p. 9.

14. Dodatek č.  1 ke  Kupní smlouvě č.  7/2010, 
jejímž předmětem je změna termínu kolau-
dace výstavby čtyřiceti bytových jednotek 
na ulici U Školy

15. příspěvek obce Zastávka za  nadstandard 
ve vedení nočních spojů linky 405 do systé-
mu IDS JMK a  ukládá vedení obce zapra-
covat tento příspěvek do  návrhu rozpočtu 
na rok 2017

16. uzavření Smlouvy o  zřízení věcného bře-
mene č.:  ZN-014330033012/001 mezi obcí 
Zastávka a společností E.ON Distribuce, a. s., 
jejímž předmětem je uzavření věcného bře-
mene v  souvislosti s  realizovanou stavbou 
pod názvem „Zastávka – Sportovní, přepo-
jení kab. NN a pojistné skříně.

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

a komisí starosty obce
2. informace o činnosti příspěvkových organi-

zací obce Zastávka a jí zřízených organizač-
ních 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  kanali-
zací Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …).

inzerce

MASÁŽE
V HOTELU HARMONIE

Pro objednávky a dotazy volejte
na telefonní číslo 778 036 138

nebo pište na e-mail
golddios2015@gmail.com.

Goldios celostní masáže můžete 
procítit v hotelu Harmonie v Zástavce.
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VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 26. 10. 2016
I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 26. 10. 2016
2. rozpočtové opatření č. 10/2016
3. Dodatek číslo  2 k  nájemní smlouvě číslo 

2937300114 ze dne 29. 1. 2015 (administra-
tivní budova č.  p.  36) jejímž předmětem je 
změna pronajímatele, jímž se stává Správa 
železniční a dopravní cesty, státní organizace

4. Dodatek číslo  3 k  nájemní smlouvě číslo 
2937300207 ze dne 28. 2. 2007 (pozemek p. č. 
768/1) jejímž předmětem je změna pronají-
matele, jímž se stává Správa železniční a do-
pravní cesty, státní organizace

5. Smlouvu o  sdružených službách dodávky 
elektřiny do  sítě nízkého napětí mezi E.ON 
Energie, a. s., a obcí Zastávka, jejímž předmě-
tem je změna sazby z C25d na C02d

6. uzavření Smlouvy o  zřízení věcné-
ho břemene číslo ZN-014330036142/001 
mezi obcí Zastávka a  společností E.ON 
Distribuce, a. s., jejímž předmětem je zřízení 

věcného břemene na  pozemek p.  č. 44381 
v k. ú. Zastávka v souvislosti s realizací akce: 
„Zastávka – Komenského 274: NN úpr. příp. 
za  účelem umístění distribuční soustavy  – 
kabelového vedení NN

7. uzavření Smlouvy o  dílo na  realizaci stav-
by „Výstavba přechodu pro chodce v  obci 
Zastávka na ulici Babická“ mezi obcí Zastávka 
a  panem Lubošem Sedláčkem, Nová  397, 
664 84 Zastávka, IČ: 68100663.

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

a komisí starosty obce
2. informace o činnosti příspěvkových organi-

zací obce Zastávka a  jí zřízených organizač-
ních 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, …).

Obec Zastávka se zapojila 
do  využívání aplikace Mobil-
ní rozhlas. Díky tomuto no-
vému informačnímu systému 
jsou občané operativně in-
formování o  aktuálním dění 
na území obce, ať už se jedná 
o  vznik mimořádné událos-
ti, přerušení dodávky vody, 
elektřiny nebo plynu, anebo 
třeba o změny ordinační doby 

u  lékařů působících v  Domě 
zdraví.

Informování tímto systé-
mem je provozováno dvěma 
způsoby. Buď za pomocí infor-
mačních e-mailů, nebo SMS 
zprávami. Aby občan obce tyto 
zprávy mohl dostávat, je nutné 
se do systému přihlásit, jak již 
bylo informováno v  minulém 

čísle zpravodaje, kde byly uve-
řejněny registrační lístky. Zare-
gistrovat se můžete samozřej-
mě i přímo na obecním úřadě, 
kde Vám rádi zaregistrování 
provedeme po  nahlášení po-
třebných údajů. Registrace je 
možná i  prostřednictvím in-
ternetu a  to na  adrese https://
zastavka.mobilnirozhlas.cz/. 
Jen si dovolím upozornit, že 

OD LISTOPADU BYLO SPUŠTĚNO 
INFORMOVÁNÍ MOBILNÍM ROZHLASEM
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI, 
ANEB JAK NA TOM VLASTNĚ JSME?

k  registraci je nutné uvedení 
celého jména a  příjmení, ne-
stačí pouze iniciály. Pokud je 
v  seznamu zaregistrovaných 
odběratelů této služby uvedeno 
telefonní číslo pouze s iniciála-
mi, je správcem aplikace vyma-
záno. Ne že bychom chtěli uta-
jovat rozesílané informace před 
občany jiných obcí, ale za roze-
sílání SMS zpráv samozřejmě 
obec platí povinné poplatky 
a  není v  našem zájmu, hradit 
tuto službu za  někoho, kdo ji 
vlastně nepotřebuje, jelikož se 
ho rozesílané informace pří-
mo netýkají. Registrovaní ob-
čané jsou děleni do skupin dle 
ulic místa bydliště pro případ, 
že bude třeba informovat na-
příklad občany jedné ulice, kde 
došlo k  havárii dodávky vody. 
Ostatním pak tato informace 
nebude rozesílána, jelikož pro 
ně nemá žádný význam. Roze-
sílání informací je pak děleno 

ještě na  tři podskupiny: in-
formace krizové  – pro případ 
vzniku mimořádné událos-
ti velkého rozsahu na  území 
obce, informační  – například 
změny ordinační doby lékařů 
a  podobně a  kulturní  – pod-
skupina, do  které patří koná-
ní vybraných kulturních akcí 
na území obce.

V současné době je v našem 
systému zaregistrováno cel-
kem 167  občanů, kterým jsou 
zprávy rozesílány. Zatím byly 
rozesílány především informa-
ce o omezení a změnách ordi-
nační doby lékařů, kteří půso-
bí v  Domě zdraví v  Zastávce. 
Do  budoucna bychom však 
informování tímto způsobem 
chtěli rozšířit o kulturním dění 
v  obci a  širokém okolí. Nic-
méně tyto informace budou 
rozesílány především na  zare-
gistrované e-maily. Rozesílá-
ní za  pomocí SMS zpráv bude 

využíváno především k  infor-
mování o důležitých událostech 
a  skutečnostech, které nesne-
sou odkladu a  doručení může 
být pro naše občany důležité. 
Takovými jsou právě informa-
ce o náhlém omezení dodávek 
vody, elektřiny a plynu z důvo-
dů havárie, omezení ordinační 
doby lékařů a podobně.

Pokud máte zájem být infor-
mováni o dění v obci a nechce-
te přijít o důležité zprávy o dění 
v  obci, neváhejte se do  naše-
ho nového systému mobilní-
ho rozhlasu zaregistrovat. Po-
kud budete potřebovat cokoliv 
v  dané problematice vysvět-
lit, můžete se na  nás obrátit 
v  úřední dny přímo na  obec-
ním úřadě Zastávka, případně 
na  e-mailu: místostarosta@za-
stavka.cz.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

Obec Zastávka patří v  ob-
lasti odpadového hospodářství 
mezi obce, které mají systém 
sběru, třídění a  likvidace od-
padů na  velmi slušné úrovni. 
Nicméně v  této oblasti se ne-
ustále provádějí nějaké inova-
ce a vylepšení, a proto je nutné 

neusnout na  vavřínech a  neu-
stále držet krok v zavádění no-
vých systémů. Za  posledních 
pár let jsme v této oblasti hod-
ně pokročili a  některým okol-
ním obcím, jak se říká, utekli.

Základním problematikou 
odpadového hospodářství je 

likvidace komunálního odpa-
du vznikajícího v  domácnos-
tech. Komunální odpad je de-
finován jako odpad, který nelze 
již dále zpracovávat a  je určen 
pouze k likvidaci buď na sklád-
ce, anebo ve  spalovně. V  na-
šem případě spíše ve spalovně, 
jelikož skládkování na  základě 
dlouhodobého plánu platné le-
gislativy s ohledem na ekologii 

Odpadové hospodářství je pojem, pod kterým se schovává řada 
oblastí nakládání s odpady, likvidace odpadu a také jeho třídění.
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končí a  již nebude možné je 
provozovat. Komunální od-
pad je složkou odpadu, které-
ho je nejvíce. Jeho likvidace je 
nejen náročná, ale především 
velmi drahá. Jen pro předsta-
vu: ročně je prostřednictvím 
svozu komunálního odpadu 
z popelnic likvidováno více jak 
530  tun komunálního odpadu. 
Takovéto množství my všichni 
uložíme do  popelnic a  nechá-
me vyvézt do  spalovny. Téměř 
stejné množství pak vyveze-
me ze sběrného střediska od-
padů na  ulici Havířská, kam 
může občan naší obce uložit 
téměř jakýkoliv druh odpadu 
od  základního komunálního, 
přes stavební suť, objemný od-
pad, biologicky rozložitelný 
odpad a řadu dalších druhů až 
po  odpady nebezpečné. Před 
třemi roky byl v  obci zaveden 
také sběr biologicky rozložitel-
ného odpadu, kdy každý kdo 
měl zájem, mohl získat nádobu 
na  tento druh odpadu zdarma 
přímo na  obecním úřadě jako 
zápůjčku. Vývoz tohoto druhu 
odpadu dosud nebyl zpoplat-
něn, a to i přes to, že jeho svoz 
činní nemalou finanční částku 
investovanou do  odpadového 
hospodářství.

Původní snahou zavede-
ní tříděného sběru biologic-
ky rozložitelného odpadu bylo 
snížení množství sváženého 
komunálního odpadu, jelikož 
do  doby zavedení takzvaných 
hnědých popelnic byl odpad 
jako listí a  například jablka 
ukládán právě mezi komunální 

odpad. Bohužel i  přes zavede-
ní třídění a  samostatné svá-
žení BIO odpadu ke  snížení 
množství komunálního odpa-
du nedošlo, a tudíž nedošlo ani 
ke snížení nákladů na odpado-
vé hospodářství. Naopak celko-
vé náklady na  odpadové hos-
podářství v  naší obci dosahují 
částky 3  000  000 Kč. Problém 
vzrůstajících nákladů na  od-
padové hospodářství je celo-
republikový, a  proto již před 
několika roky došlo ke  změ-
ně možné výše částky, kterou 
může obec od  občanů vybírat 
(takzvaný poplatek za  likvida-
ci a separaci odpadů) z původ-
ních 500 Kč až na  1500 Kč. Je 
řada obcí, kde se již dávno vy-
bírají poplatky ve  výši 700 až 
1000 Kč na občana.

Vedení obce Zastávka se zvý-
šení tohoto poplatku dlouho 
bránilo, ale bohužel se zvyšují-
cí náklady na nakládání a likvi-
daci odpadů nás donutilo při-
stoupit ke  zvýšení stávajícího 
poplatku o 100 Kč, tedy na 600 
korun za  občana a  rok. Toto 
zvýšení na  základě poskytnu-
tých a projednaných podkladů 
schválilo zastupitelstvo obce 
na  svém listopadovém jedná-
ní téměř všemi hlasy. Samo-
zřejmě, že jsme si vědomi, že 
se jedná o  velmi nepopulární 
krok, který zasáhne rozpočet 
jednotlivých domácností a  ne 
každý s ním bude souhlasit, ale 
věřte, že zvýšení poplatku bylo 
již nevyhnutelné. I přes zvýšení 
o sto korun na jednoho občana 
se podaří získat pouze polovina 

celkových nákladů, tedy cca 
1  500  000 Kč. Druhá polovi-
na bude uhrazena z  rozpočtu 
obce. Obec Zastávka není jedi-
nou obcí, která byla ke  zvýše-
ní tohoto poplatku donucena. 
Například Vysoké Popovice jej 
mají navýšen už od  minulého 
roku, sousední Babice u  Rosic 
chtějí ke zvýšení také přistoupit 
a nejinak tomu bude například 
i v Ostrovačicích a mnoha dal-
ších obcích regionu.

Odpadové hospodářství je 
velice nákladnou oblastí, která 
zasahuje do  života nás všech. 
A tak jako do života nás všech 
zasahuje, úplně stejně můžeme 
do něj zasáhnout my. A o  jaký 
zásah se jedná? Především 
o  ještě lepší a  poctivější třídě-
ní odpadů. Tímto způsobem 
lze přispět ke  snížení nákladů 
na  likvidaci té největší dopa-
dové komodity, tedy komunál-
ního odpadu. Pokud budeme 
všichni lépe třídit odpad, roz-
dělovat jej tak, jak se to má 
dělat: separovat papír, plasty, 
sklo, textil, BIO odpad uklá-
dat do  nádob pro tyto druhy 
určené. Stavební suť se nebu-
de ukládat do nádob na komu-
nální odpad, ale raději ji od-
vezeme do  sběrného střediska 
odpadů. Snížíme tak celkové 
náklady a  nebude nutné dále 
zvyšovat poplatky od  občanů. 
Navýšení poplatku bude pro 
mnoho z nás nepříjemným zá-
sahem do  peněženky, ale snad 
je pro nás částečnou útěchou, 
že se vedení obce tyto zvýše-
né náklady snaží kompenzovat 
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našim občanům tím, že  ne-
platíme za  ukládání odpadu 
ve  sběrném středisku odpadů, 
tak jak je tomu v jiných obcích. 
Všichni, kdo projevili zájem, 
získali zdarma do zápůjčky ná-
doby na  biologicky rozložitel-
ný odpad, tedy takzvané hnědé 
popelnice. Není vybírán žádný 
poplatek za  svoz tohoto dru-
hu odpadu. Také si může kaž-
dá domácnost na obecním úřa-
du vyzvednout igelitové pytle 
na  plastové láhve. Jakmile je 

naplní, tak ve stanovených ter-
mínech je zdarma od  jednotli-
vých domácností odvezou pra-
covníci technické čety, stejně 
jako v mnoha případech sváží-
me větve, velký nábytek a mno-
ho dalšího různého odpadu, 
který nemají možnost naši ob-
čané odvézt vlastními silami, 
a proto požádají o pomoc obec.

Tyto všechny služby jsou ja-
kýmsi bonusem, který v  okol-
ních obcích není standardem 
a někde není vůbec poskytován. 

Proto věřím, že současné navý-
šení poplatku za nakládání a li-
kvidaci odpadů pochopíte a na-
místo kritiky nám pomůžete 
celkové náklady snižovat od-
povědnějším tříděním. Pokud 
budeme všichni k  této proble-
matice přistupovat odpovědně, 
jistě nebude nutné v navyšová-
ní poplatku pokračovat a poda-
ří se nám jej udržet ve stávající 
výši.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

Tak mohli během letošního 
roku spoluobčané pozorovat, 
hodnotit, kritizovat, pochválit 
změny, které se nejen v  okolí 
jejich bydliště, ale v  celé obci 
realizovaly. O  velkých inves-
tičních akcích se dozvíte v  ji-
ných příspěvcích Zpravodaje. 
Protože v  roce 2016 proběh-
lo celkem deset jednání naší 
komise, vybírám alespoň de-
set aktivit, kterými jsme se 
zabývali.
• Park u školy a park na „Kop-

ci práce“  – postupně se od-
straňují dřeviny a  keře, kte-
ré sem nepatří; zlikviduje se 
černá skládka odpadu, která 

se objevila ve  spodní části 
parku u  školy. Otázkou je: 
kdo ji zde založil?

• Město Rosice na naše připo-
mínky umístilo kontejnery 
na  třídění odpadu i  k  ulici 
Pod Ploty – Nivky, pro obča-
ny Rosic, kteří zde staví nové 
rodinné domy.

• Havířská  – nové osvětlení 
a  likvidace starých betono-
vých sloupů.

• Jednání s  vedením Domu 
zdraví o úpravě jejich nevyu-
žívané zahrady – to je neko-
nečný příběh!

• Další navýšení počtu bio po-
pelnic pro naše občany.

• Nové vyhlášky obce, které 
budou schvalovány na jedná-
ní zastupitelstva v listopadu.

• Opravy a  drobné úpravy 
v Dělnickém domě: malová-
ní, nová čisticí zóna – zlepší 
se prostředí pro nastávající 
nejen plesovou sezónu, ale 
i pro společenské akce, které 
se zde budou konat.

• Otevření Regionálního in-
formačního centra – postup-
ně dojde k zajištění pravidel-
ného provozu pro veřejnost.

• Silnice v jednotlivých částech 
obce, opravy chodníků.
„Zásobník aktivit pro rok 

2017“ je výběrem akcí, které by 

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A ROK 2016
Končí další rok práce komise životního prostředí starosty obce Zastávka, která pracovala 
stále ve stejném složení: J. Baštařová, Z. Milan, A. Dušková, J. Chmelíček a Z. Pospíšil. 
Všechny podněty, které vzešly na našich jednáních, uváděla postupně „do života“ místní 
četa pracovníků obecního úřadu.
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mohly být zrealizovány v  roce 
2017:

Přechod pro chodce  – Dům 
zdraví a  lékárna – březen; par-
kovací stání Bezručova a  Lí-
pová; parkovací plocha u  Děl-
nického domu a  s  tím souvisí 
i úprava dětského hřiště; umis-
ťování kabelů nízkého a  vyso-
kého napětí do země a následná 
výsadba stromků; další úpravy 
a  vyčištění koryta potoka. Za-
čneme s bouráním „Bendláku“? 

Důležitým problémem k  ře-
šení, s  nímž nám mohou ob-
čané Zastávky pomoci, však 
zůstává otázka zvýšení podí-
lu vytříděného odpadu. I  když 
došlo letos k mírnému navýše-
ní množství tříděného odpadu, 
v  popelnicích ho zůstává stále 
hodně. Papír, plasty, sklo, dře-
vo, kovy do popelnice u domu 
nepatří. Za  likvidaci pevného 
odpadu platíme společně všich-
ni a  budeme platit více! To je 
problém všech okolních obcí.

Nestačí letáčky nebo bro-
žurky o  nutnosti třídění od-
padu, to si musí každý uvědo-
mit a  začít sám od  sebe! Stačí 
se někdy podívat, co nám ob-
čané „vytřídí“ do velkých kon-
tejnerů ve  sběrných místech! 
Navýšili jsme počty velkých 
barevných kontejnerů, někde 
za  chvíli nestačí, ale je v  nich 
vždy vytříděný nebo jen vyho-
zený odpad? Zkuste se někdy 
podívat! 

Nepřestáváme věřit, že se 
dobré věci podaří. Někdy to 
trvá hodně dlouho, a  tak stá-
le platí výzva pro vás všech-
ny  – dobré nápady a  podněty 
pro zlepšení životního pro-
středí kolem nás můžete po-
dávat i  vy  – občané Zastávky. 
Za  každý podnět, nápad, radu 
děkujeme.

Jaroslava Baštařová, 
předsedkyně KŽP 

obce Zastávka

Jednou z  největších inves-
tičních akcí byla oprava ka-
nalizace na ulici Hutní osada, 
kde v  rámci společné inves-
tice se Svazkem vodovodů 

a kanalizací Ivančice došlo ne-
jen ke kompletní výměně kana-
lizačního a vodovodního řadu, 
ale také následně ke komplet-
ní rekonstrukci komunikace. 

Tuto stavbu na  základě výbě-
rového řízení prováděla firma 
Colas CZ, a.  s., a  její náklady 
přesáhly dva miliony korun. 
Ulice Hutní osada je velmi 

ROK 2016 KONČÍ, JE ČAS HODNOTIT
Rok 2016 je pomaličku a jistě u svého konce, a tak je dle mého názoru také 
na místě zhodnotit, co se nám v tomto roce povedlo realizovat. Rok 2016 
byl z pohledu investic poměrně rokem bohatým. Podařilo se realizovat řadu 
projektů, které si zastupitelstvo obce dalo za úkol při tvorbě rozpočtu na tento 
rok a dokonce i něco navíc.
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frekventovanou místní komu-
nikací a probíhající stavba ob-
čas zkomplikovala život nejen 
občanům, kteří v  této lokalitě 
bydlí, ale také těm, kteří pou-
ze projížděli. Proto jsem rád, 
že už celou akci máme za  se-
bou. Pevně věřím, že nejen 
voda a  kanalizace bude fun-
govat bez problémů, ale také 
nový povrch silnice bude ku 
prospěchu všem a  už se ni-
kdo nebude muset bát, že si 
v  děravé silnici poničí auto, 
nebo případně upadne třeba 
na kole či pěšky. Nový povrch 
dostali také místní komuni-
kace na  ulici Havířská, kde 
nebyl téměř žádný zpevněný 
povrch, žádné obrubníky ale 
pouze bláto a rozježděný tráv-
ník v  celém okolí. Zde obec 
investovala téměř milion ko-
run, který byl z  části uhrazen 
z  dotace z  Ministerstva vnit-
ra ČR určené pro obce mají-
cí na svém území zařízení pro 
uprchlíky. Jsem velice rád, že 
se podařilo tímto splnit slib, 
který jsem ve  Zpravodaji po-
psal v minulém roce.

Další rozsáhlejší opravou 
povrchu silnice bylo odfrézo-
vání a  položení nového po-
vrchu na  propojovací komu-
nikaci ulic U  Školy a  Brusy. 
Tato komunikace nás trápila 
už hodně dlouho. Její povrch 
byl děravý, makadam se drolil 
čím dál více a  i  zimní údržba 
se nedala na  této komunikaci 
téměř provádět. Díky investici 
přes 700  000 Kč je tento pro-
blém odstraněn.

Na tyto velké investiční akce 
v oblasti místních komunikací 
navazovaly již opravy menšího 
rozsahu. Vlivem opravy želez-
ničního přejezdu z ulice Nová 
osada na  Havířskou vyvstala 
nutnost opravy a rozšíření sil-
nice nad dětským hřištěm, dále 
pak oprava vjezdu do sportov-
ního areálu a  k  přilehlým ga-
rážím, oprava silnice a  parko-
viště před obecním úřadem 
a oprava vjezdu do domu dětí 
a  mládeže. Tyto opravy byly 

financovány převážné z  roz-
počtu obce, nicméně v  přípa-
dě domu dětí a  mládeže byla 
využita finanční dotace z  roz-
počtu Jihomoravského kraje. 
U domu dětí a mládeže se ale 
ještě chvilku zdržím.

V rámci úprav areálu se v le-
tošním roce podařilo prostřed-
nictvím pracovníků technické 
čety obce realizovat komplet-
ní rekonstrukci oplocení ce-
lého areálu a  dokončit opravu 
chodníku až na  úplný konec 
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naší obce ve  směru na  Zbra-
slav. Součástí opravy oplocení 
byla také úprava terénu v  za-
hradě tohoto školského zaříze-
ní, čímž došlo k rozšíření hrací 
plochy pro děti, které „dome-
ček“ navštěvují. Celková in-
vestice do  této akce přesáhla 
300 000 Kč. Je však nutné k této 
částce přičíst také minimálně 
200  000 Kč, které byly ušetře-
ny díky tomu, že celou stavbu 
realizovali naši zaměstnanci. 
Oprava oplocení byla dokon-
čena také v  areálu mateřské 
školy na ulici U Školy. Oprava 
oplocení byla rozdělena do  tří 
let především z důvodu snahy 
o minimální omezení provozu 
tohoto školského zařízení, kdy 
se práce prováděly zejména 
v době letních prázdnin, a také 
z  důvodu finanční náročnosti. 
Poslední fáze opravy oploce-
ní, výstavba regulační stanice 
a  terénní úpravy si vyžádaly 
částku téměř 300 000 Kč a opět 

byla z části hrazena dotací z Ji-
homoravského kraje, kterou se 
podařilo získat. V  rámci této 
stavby došlo také ke zkvalitně-
ní odvedení dešťových vod ze 
zahrady mateřské školy, kdy 
v  posledních letech došlo ně-
kolikrát k  vytopení nejen ko-
telny v budově, ale také obecní 
knihovny. Zde obec investova-
la dalších 100 000 Kč, za které 
byl vybudován lapač dešťové 
vody a  napojení do  kanaliza-
ce. V  roce 2016 byla také do-
končena investiční akce opra-
vy veřejného osvětlení na ulici 
Havířská u  firmy Klasik CC, 
která byla vyvolána jako spo-
lečná investice při ukládání 
kabelu NN a  VN prováděná 
společnosti E. ON Česká re-
publika, s.r.o. Celkové nákla-
dy z rozpočtu obce na tuto akci 
činily 700 000 Kč. Mezi největ-
ší investiční akci v  roce 2016 
bezesporu patří vybudování 
Regionálního informačního 

střediska v místech bývalé ná-
dražní restaurace. Tato investi-
ce dosáhla cca tří milionů ko-
run a  byla tvořena z  finanční 
dotace Jihomoravského kra-
je a  Ministerstva vnitra ČR. 
Toto zařízení bylo slavnostně 
otevřeno při konání „Dnů Za-
stávky“, ale jeho ostrý provoz 
by měl být zahájen na  počát-
ku roku 2017. Pevně věřím, že 
existence tohoto zařízení pove-
de k propagaci a podpoře turi-
smu nejen v naší obci, ale pře-
devším v celém regionu

Toto je výčet těch největších 
investičních akcí, které v  roce 
2016 byly realizovány. Je tře-
ba si ale připomenout také ty 
menší investice, které i  když 
nebyly tak finančně náročné, 
přesto ovlivnily a  jistě i  na-
dále budou ovlivňovat život 
v naší obci. Například vybudo-
vání nového parku vedle kap-
le sv. Jana Křtitele, což společ-
ně se zaměstnanci technické 
čety realizovali místní hasiči. 
I do budoucna je v plánu jeho 
vylepšování a  případné rozší-
ření, kdy jednáme s majitelem 
bývalého areálu Hyro o  mož-
nosti propojení s  lesoparkem 
právě přes tento areál. Ve spor-
tovním areálu přibylo workou-
tové hřiště, které jistě potěšilo 
všechny, jež si rádi zasportují 
a  udělají něco pro svoji fyzič-
ku. O samotný sportovní areál 
jsme pečovali celoročně, ať už 
to byly fotbalová hřiště, hřiště 
s umělými povrchy anebo teni-
sové kurty. Tento areál je roz-
sáhlý a je dobře, že je využíván 
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ke  všem aktivitám, které toto 
prostranství umožňuje. A  ne-
jsou to jen fotbalisté a  tenis-
té, ale rekreační sportovci, 
hasiči a  mnoho jiných spolků 
a  organizací, které působí ne-
jen v naší obci, ale i v širokém 
okolí. V rámci zkvalitnění pro-
vozu sběrného střediska odpa-
dů na ulici Havířská došlo také 
k  výstavbě nového přístřešku 
na  elektrospotřebiče, na  který 
částečně přispěla společnost 
Eletrowin, a. s., v jejímž systé-
mu je obec Zastávka zapojena. 
Příspěvek se týkal nákupu ma-
teriálu a výstavbu opět realizo-
vali naši zaměstnanci.

V  letošním roce došlo také 
k  odstranění havarijního sta-
vu zábradlí na schodišti do le-
soparku. Toto schodiště je již 
delší dobu ve  špatném stavu, 
ale opravu nám komplikova-
lo nevypořádání vlastnických 
vztahů. V současné době jsme 
již vlastníky my a já pevně vě-
řím, že v nadcházejícím období 
se podaří získat finanční pro-
středky na  jeho rekonstrukci. 
Vlastnické vztahy především 
pozemků, na  kterých jsou 
krajské a  státní komunikace 
nám komplikují řadu plánů 
již několik let. Nejinak tomu 
bylo v roce 2016 například při 
snaze vybudovat přechod pro 
chodce. Vyřešení tohoto pro-
blému a získání stavebního po-
volení pro přechod pro chodce 
u  Dělnického domu trvalo té-
měř rok a po celé anabázi jed-
nání a vyřizování nám realizaci 
v letošním roce zarazila Správa 

a údržba Jihomoravského kra-
je, která nám sdělila, že v listo-
padu nám souhlas se zásahem 
do  krajské komunikace nedá 
z důvodu zajištění zimní údrž-
by. Myslet si o tom mohu coko-
liv, nicméně počasí na začátku 
prosince ukazuje, že sníh se za-
tím odhrnovat nebude a  kdy-
bychom povolení dostali, dnes 
už tam mohl pěkný, osvětle-
ný a především bezpečný pře-
chod pro chodce stát. Budeme 
si muset počkat na  jaro, pak 
hned začneme.

Hůře jsme dopadli v  přípa-
dě přechodů pro chodce před 
novinovým stánkem, před 
Hornickým domem a  u  po-
travin „U  Sedláčků“. Několik 
let jsme hledali společnou řeč 
s  Ředitelstvím silnic a  dálnic, 
kdy bylo snahou neřešit pou-
ze přechody, ale také křižovat-
ky. O  křižovatkách jsem psal 
už mnohokrát a  téměř žádný 
posun v  této záležitosti zatím 
není, ale když jsme slíbili, že si 

přechody pro chodce zaplatí-
me z vlastního, tak už to vypa-
dalo, že je budeme stavět brzy. 
Ale napřed začaly problémy 
s  vlastníky pozemků, násled-
ně i s navrhovanými přechody 
pro chodce, kdy se při podá-
ní žádosti o  stavební povolení 
přihlásili vlastníci a  provozo-
vatelé některých provozoven 
a  obchodů ve  středu obce 
a  s  dopravní úpravou ve  smy-
slu přechodů pro chodce s os-
trůvky, zúžení jízdních pruhů 
za účelem snížení rychlosti vo-
zidel v místě přechodů a zame-
zení parkování v blízkosti těch-
to přechodů dali nesouhlasné 
stanovisko.

V  současné době se snad 
všechny zásadní připomínky 
podařilo vyřešit a  je opět po-
dána žádost pro získání sta-
vebního povolení. Doufejme, 
že se nám podaří jej v příštím 
roce získat a  přechody posta-
vit. Vedení obce s touto inves-
ticí za  více jak jeden milion 
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korun v rozpočtu na rok 2017 
počítá. Ještě si dovolím zmí-
nit informaci Ředitelství sil-
nic a  dálnic z  letošního  pro-
since, že připravuje ofrézování 
vrchní vrstvy silnice ve  středu 
naší obce a chce ji nahradit no-
vým povrchem. Dle sdělení je-
jich pracovníků se jedná pou-
ze o nutnou opravu stávajícího 
povrchu, která má být realizo-
vána na jaře roku 2017 a nemá 
mít žádný vliv na  připravova-
né úpravy křižovatek a  přede-
vším výstavbu přechodů pro 
chodce. Doufejme, že tomu tak 
bude.

Bohužel dluh máme i  v  ji-
ných lokalitách a  to například 
na  ulici Bezručova a  Máneso-
va, kde jsme měli zájem vy-
budovat parkovací zálivy pro 
osobní auta, která komplikuji 
průjezd všem, jež se rozhod-
nou tuto část obce navštívit. 
I  zde bojujeme s  nesouhla-
sem některých občanů, se zá-
ležitostmi vlastnictví pozem-
ků a  mnohým dalším. Navíc 
se k tomu všemu přidal záměr 
společnosti E.ON Česká re-
publika,  s. r. o., která by chtěla 
do  pěti let uložit všechna ve-
dení elektrické sítě do  země. 
Tato skutečnost nás zabrzdila 
i  v  záležitosti výsadby nových 
stromů, které mají být náhra-
dou za  stávající už staré a  ne-
mocné. Část už jich byla vyká-
cena a v letošním roce bychom 
v odstranění chtěli pokračovat. 
Do jara bychom měli znát tra-
sování nového vedení elektric-
ké energie, a tak by mělo dojít 

i  k  výsadbě stromů tam, kde 
nebudou překážet a  nebude-
me je muset do pěti let odstra-
ňovat kvůli novému vedení. 
K  těm příjemnějším záležitos-
tem patří skutečnost, že se po-
dařilo v  lednu letošního roku 
provést rekonstrukci plynové 
kotelny v  Dělnickém domě, 
kdy starý kotel v  havarijním 
stavu nahradily nové, moder-
ní kondenzační plynové kot-
le od firmy Thermona. Nejen-
že se výměnou kotlů podařilo 
odstranit problémy s  vytápě-
ním celého objektu tohoto kul-
turního stánku, ale konden-
zační kotle by měly podstatně 
také snížit náklady na vytápě-
ní. V  průběhu prosince bude 
také dokončeno vymalová-
ní předsálí Dělnického domu 
a  oprava malby na  sloupech 
ve velkém sále. Tato oprava je 
však pouze provizorním řeše-
ním před plesovou sezónou. 
V  příštím roce bychom chtěli 
celý sál nejen nově vymalovat, 

ale také odstranit vlhké omít-
ky a  nahradit je materiálem, 
který bude vlhkému podloží 
více odolný. V  prosinci letoš-
ního roku dojde také k  ukon-
čení první etapy přeměny bý-
valé kotelny na  tuhá paliva 
v  objektu základní umělecké 
školy. V  rámci opravy fasády 
a výměny oken na budově to-
hoto školského zařízení došlo 
také k demontáži starého kot-
le a bojlerů na teplou vodu in-
stalovaných v prostorách staré 
kotelny. V letošním roce došlo 
k  instalaci nového plynového 
bojleru, vyvložkování komí-
na, úpravě napojení na rozvod 
teplé vody v objektu a napoje-
ní na zemní plyn. I když se pů-
vodně zdálo, že se bude jednat 
o  jednoduchou akci, opak byl 
pravdou. Bylo třeba opět troš-
ku zabojovat s  administrati-
vou, nechat zpracovat projek-
tovou dokumentaci, požádat 
o  navýšení kapacity odběru 
zemního plynu a následně pak 
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zajistit někoho, kdo celou tuto 
instalaci provede. Řada firem, 
které o  zakázku projevily zá-
jem, po  prohlídce na  místě 
samém od  zakázky ustoupily 
s tím, že je na ně celá instalace 
moc náročná a komplikovaná. 
Nakonec se vedení obce roz-
hodlo celou instalaci rozdělit 
mezi tři živnostníky, kteří spo-
lečně celou instalaci realizovali 
a dotáhli ke zdárnému konci.

Také bych Vás rád informo-
val o zahájení čištění celého le-
soparku od  náletových dřevin 
a  jiných škodlivých porostů, 
které bylo zahájeno na  kon-
ci listopadu letošního roku 
a bude pokračovat i na začátku 
roku 2017. V  rámci této čin-
nosti dojde k vyřezání a vyse-
kání všech náletových dřevin, 
ostružiní a malenčí, které par-
ku škodí a tvoří spíše místa pro 
odhazování odpadků. K tomu-
to kroku přistoupilo vedení 
obce po konzultaci s Ing. Evou 
Královou z  odboru životního 

prostředí Městského úřadu 
Rosice. Tento zásah by měl 
vést především k  tomu, aby 
celý chráněný krajinný prvek 
dostal tvář opravdového par-
ku, bez zarostlých prostranství, 
černých skládek a  nevhod-
ných porostů. V  plánu do  bu-
doucna je také rozšíření budek 
pro ptactvo, umístění laviček 
a  rozšíření veřejného osvětle-
ní od základní umělecké školy. 
Výsledkem by mělo být zkva-
litnění této klidové zóny, kam 
řada občanů chodí na  pro-
cházky buď sama anebo třeba 
i  se svými pejsky. Podobnou 
obměnou by měl následně pro-
jít také parčík u kaple sv.  Jana 
Křtitele.

Závěrečnou a  již tradiční 
akcí, která sice nebyla inves-
ticí finanční, ale spíše investi-
cí do  kulturního života, bylo 
instalování vánočního stromu 
ve  středu naší obce. Letošní 
jedličku, která nám zkrášluje 
střed obce a připomíná svátky 

vánoční, jsme získali od  paní 
Hemalové ze Zbraslavi, která 
nám strom věnovala zdarma 
za  odvoz. Celou akci spočíva-
jící v  pokácení, převozu a  ná-
sledném postavení a nazdobe-
ní na  našem tradičním místě 
zajistili zaměstnanci technické 
čety obce, ve  spolupráci s  fir-
mou Elektro Nekuža. Pevně 
věřím, že se Vám letošní obec-
ní vánoční strom líbí a  všich-
ni se společně u  něj sejdeme 
22.  12.  2016 při „Zastávec-
kém zpívání pod vánočním 
stromem“.

Vážení spoluobčané, toto je 
takový malý výčet toho nej-
hlavnějšího z pohledu investic, 
oprav a akcí, které se nám po-
dařilo v letošním roce zrealizo-
vat. Dle mého názoru byl rok 
2016 rokem úspěšným a  po-
dařilo se nám ujít zase kousek 
cesty v  oblasti zkvalitnění ži-
vota v naší obci. Pevně věřím, 
že i rok 2017 bude minimálně 
stejně bohatý na investice, jako 
tomu bylo letos a  příští rok 
Vám budu moci opět shrnout 
to, co se nám společně poda-
řilo zrealizovat. Na  závěr mi 
dovolte vám poděkovat za do-
savadní spolupráci při péči 
o  naši krásnou obec a  všem 
vám jménem zaměstnanců 
obce Zastávka popřát šťastné 
a  veselé Vánoce, bohatého Je-
žíška a  do  nového roku 2017 
hlavně hodně zdraví, štěstí 
a osobní pohody.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce



Do výroby ABB s.r.o. v Brně, ul. 
Vídeňská, hledáme zaměstnance 
na pozice:

Výrobní dělník
Elektromechanik
Skladník

Výrobní dělník
Náplň práce: montážní práce na mechanických 
a elektrických částech rozváděčů a přístrojových 
transformátorů
Požadujeme: vzdělání v jakémkoli oboru (technický 
výhodou), zodpovědnost, samostatnost

Elektromechanik
Náplň práce: montážní práce na elektrických částech 
rozváděčů VN
Požadujeme: vzdělání v oboru elektro (vyhláška 50), 
spolehlivost, zodpovědnost, zručnost

Skladník
Náplň práce: příjem, výdej a přeprava materiálů 
na montážní linky a výrobní pracoviště
Požadujeme: vzdělání v jakémkoli oboru,  
praxe ve skladu a s VZV podmínkou

Nabízíme:
Přátelské pracovní prostředí a podmínky
Stabilní a pravidelný příjem, proplácené přesčasy
Dobrou dostupnost veřejnou dopravou
Firemní benefity - 5 týdnů dovolené, příspěvek 
na penzijní připojištění, příspěvek na stravování 
ve firemní jídelně
Příspěvek na dopravu

Den otevřených dveří
Nejste rozhodnutí? Přijďte se k nám do výroby podívat!
Kdy: každý čtvrtek v 15.00
Kde: Recepce ABB, Vídeňská 117
Provedeme Vás výrobou, ukážeme pracoviště 
a zodpovíme dotazy. S sebou si vezměte svůj životopis. 

ABB je přední světová společnost poskytující technologie 
pro energetiku a automatizaci, které umožňují energe-
tickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost 
při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní 
prostředí.

Pojďte s námi pracovat do ABB!
Mimořádná pracovní příležitost

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti ABB dáváte souhlas ke zpracování 
Vašich osobních dat a jejich uchování v personální databázi společnosti ABB 
a to  výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového 
řízení, nejdéle však jeden rok od jejich zaslání.

Kontaktujte naše náborové oddělení!
Telefon: 547 152 936
E-mail: abb.prace@cz.abb.com
Kontaktní centrum: 800 312 222

www.abb.cz/kariera

inzerce
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Na  tyto akce se těší všichni 
starší a  dříve narození. Vždyť 
jen tam se sejdou se sobě rov-
nými a  na  chvíli zapome-
nou na  svoje neduhy, trápe-
ní a  mnohdy i  nepochopení 
svých nejbližších. Tam si mo-
hou postěžovat, co je nejvíc trá-
pí a vždy se jim snažíme co nej-
více pomoci. I to, že se mohou 
někomu svěřit, velmi pomáhá 
zvládnout jejich utrpení. Jak 
zdravotní, tak i duševní.

V  první polovině roku vždy 
zajišťujeme rekreační středis-
ka, dáváme nabídky akcí našim 
členům, zajišťujeme společnou 
dopravu a všechno, co je potře-
ba, aby průběh akcí byl bezpro-
blémový a splnil svůj cíl: pomoc 
zdravotně postiženým hlavně 
ve  zlepšení vzájemné komuni-
kace, aby se lépe dorozuměli se 
zdravou populací a  zařadili se 
do  společnosti. To je také náš 
hlavní cíl.

V letošním roce se první akce 
určená zdravotně postiženým 
uskutečnila v  červenci. „Rodi-
če a  děti“ v  Deštném v  Orlic-
kých horách, ve  dnech 16. až 
23.  července 2016. Zúčastni-
lo se 58  osob, z  toho 23  dětí. 
Pro děti byly připraveny soutě-
že, sportovní hry, kvízy. Každý 
den byla ranní rozcvička, které 

se účastnili všichni. Po snídani 
se chodilo na společné vycház-
ky po  okolí, byla zařazená vý-
uka odezírání, což napomáhá 
zlepšení komunikace se zdra-
vou populací. Zvládli jsme 
vlastivědný zájezd do  Nového 
Města nad Metují, seznamovací 
a  závěrečný večírek, diskotéku 
pro děti, nechyběl ani táborák. 
Děti denně využívaly koupá-
ní v  bazénu s  rehabilitačním 

cvičením. Přednáška byla za-
měřená hlavně na  slucho-
vé postižení, léčení, prevenci 
a  používání kompenzačních 
pomůcek ke  zlepšení slyše-
ní a pro komunikaci. Na závěr 
akce proběhlo hodnocení 
s maškarním bálem. Děti obdr-
žely diplomy, medaile a drobné 
dárky. Všem se akce moc líbi-
la a odjížděli s přáním opět se 
v příštím roce setkat.
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YSVAZ NESLYŠÍCÍCH 
A NEDOSLÝCHAVÝCH INFORMUJE
Jak v potoce plyne voda, tak nám přibývají léta. Opět je tu období příprav pobytových 
akcí pro zdravotně postižené občany celého okresu Brno-venkov.
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Další akce následovala 
ve Třech Studních „Hotel Hor-
ník“, ve  dnech od  4. do  9.  září 
2016. Zúčastnilo se 80  osob. 
Opět hlavní náplní této akce 
byly výuka odezírání ke  zlep-
šení komunikace, vycházky 
do  přírody, seznamovací a  zá-
věrečný večírek s  tombolou 
a maškarním bálem. Na vlasti-
vědný zájezd jsme jeli do Žďáru 
nad Sázavou. Všem se akce lí-
bila, byli spokojení a rádi se se-
tkají v dalším roce.

Třetí akce v Novém Hrozen-
kově Horský hotel „Permoník“ 
proběhla ve  dnech 2. až 8.  říj-
na 2016 a zúčastnilo se 68 osob. 
Byla to první akce v  novém 
prostředí, krásné přírodě Bes-
kyd. Všichni účastníci byli 
mile překvapeni perfektním 
ubytováním, překrásnou jídel-
nou, chutným jídlem a  milým 
přístupem personálu k  nám 
zdravotně postiženým. Akce 
byla opět zaměřená na  výuku 

odezírání a  ke  zlepšení komu-
nikace. Proběhl seznamovací 
a  závěrečný večírek s  tombo-
lou a maškarním bálem. Perso-
nál byl nadšený, protože něco 
takového ještě nezažili. Žasli, 
jak se zdravotně postižení do-
káží bavit a  zapomenout ale-
spoň na  chvíli na  svoje nedu-
hy a  hlavně roky. Absolvovali 
jsme i dva vlastivědné zájezdy: 
do  Vsetína  – zámek a  muze-
um a  do  sklárny v  Karolince. 
Zvládli jsme exkurzi ve sklárně 
s  výkladem. Nakonec si účast-
níci v  jejich prodejně nakou-
pili krásné výrobky jako dárky 
na Vánoce. Při loučení si všich-
ni přáli, aby se v  příštím roce 
tady opět setkali.

V  letošním roce jsme naši 
práci završili poslední poby-
tovou akcí v  Luhačovicích 
ve  dnech 7. až 14.  listopadu 
2016. Zúčastnilo se 68  osob. 
K dobré náladě v lázních napo-
mohlo i  pěkné počasí po  celý 
týden. Denně jsme společně 
absolvovali vycházky po  okolí, 
u  všech minerálních pramenů 

ochutnali vodu, abychom do-
držovali pitný režim. Většina 
chodila na  lázeňské procedury 
a  do  solné jeskyně. V  krytém 
bazénu probíhalo rehabilitač-
ní cvičení. Každý večer jsme 
se zúčastňovali muzikoterapie 
přímo v  LD  Vltava, kde jsme 
byli ubytovaní. Tanec napo-
máhá ke  zlepšení pohybového 
aparátu. Výuka odezírání při-
spívá ke  zlepšení komunikace 
se  zdravou populací. Při závě-
rečném hodnocení se  všichni 
ujistili, že i tento pobyt stál za to 
a že se těší, až se zde v příštím 
roce opět setkají. Touto posled-
ní akcí jsme zakončili práci v le-
tošním roce a těšíme se na další 
spolupráci v roce příštím.

Přejeme všem hodně a hod-
ně zdraví, štěstí, klidu, míru 
a osobní pohody v příštím roce 
2017.

Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR, z.s. 

ZO Brno-venkov, p. s. 
Zastávka u Brna

Alena Procházková, 
vedoucí akcí
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V  září začala činnost klubu 
seniorů opět vycházkou, kte-
rá vedla tentokrát ze Stanoviště 
do Krokočína a pokračovala ko-
lem studánky U Huberta, Kali-
novy studánky a  Karlovy stu-
dánky do Hlubokého. Po obědě 
pokračovala směrem Rapotice 
k  vodní nádrži pod Újezdem 

a konečně do samotných Rapo-
tic. Odtud se vlakem zúčastnění 
vrátili do Zastávky.

Na zářijovou členskou schůzi 
přišel 12. 9. pan Sázavský a pro-
mítl nám film z činnosti našeho 
klubu, který vytvořil. Dne 13. 9. 
ráno odjeli účastníci vycházky 
do Omic. Při procházce obcí se 

zastavili u bývalých vojenských 
kasáren. Pak přešli na lesní ces-
tu a prošli lesem k Rybářské ba-
ště. Odsud pokračovali do Tet-
čic a  Rosic, kde poobědvali 
a  do  Zastávky dojeli autobu-
sem. Dne 20.  9. se jelo vlakem 
do  Vlčatína. Z  vlakové zastáv-
ky se šlo lesní cestou do Hodo-
va, dále přes Kundelov, kolem 
Kundelovského rybníku a býva-
lého větrného mlýna do  parku 
v Budišově. Odtud pak vlakem 
domů.

Dne 22. 9. odjeli členové klu-
bu seniorů na – již třetí – zájezd 
v  tomto roce na  severní Mora-
vu. Při tomto zájezdu navštívili 
přehradu Dlouhé Stráně a  po-
tom výrobu ručního papíru 
v Losinách a tamní zámek, kte-
rý byl spojen s  čarodějnickými 
procesy v  17.  století. Poslední 
vycházka se uskutečnila v  září, 
a to 27. 9. Autobusem jeli všich-
ni zúčastnění do  Padochova. 
Lesem pokračovali k  rozcest-
níku směr Zbýšov a  Rybičko-
va skála a konečně do Zbýšova. 
Jedna skupina se vrátila do Za-
stávky pěšky, druhá po  obědě 
odjela autobusem.

Dne 8.  10. se konalo setkání 
seniorů sdružených obcí mik-
roregionu Kahan. Tentokrát se 
senioři sešli v Rosicích, kde toto 
setkání organizovali již podru-
hé. Účastnilo se ho dvacet seni-
orů z našeho zastáveckého klu-
bu.  Nejdříve pozdravil  všechny 

AKTIVITY KLUBU SENIORŮ

Restaurace s pivovarem v Hlubokém, foto P. Sázavsky

Papírna Velké Losiny, foto B. Klíma
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zástupce mikroregionu Kahan 
RNDr.  Petr Pospíšil a  staros-
ta pořádajícího města Rosice 
Mgr.  Jaroslav Světlík. Pak byl 
připraven zajímavý program. 
Vystoupily mažoretky Anife, de-
chový soubor ZUŠ Rosice a pě-
vecký soubor žen Rosalka z Ro-
sic. Pořádající klub seniorů 
z Rosic si připravil také vystou-
pení. K  tanci a  poslechu hrála 
kapela Malá Doubravěnka.

Říjnová schůze se konala 
10.  10. ve  velkém sále Dělnic-
kého domu, neboť měla na pro-
gramu důležitou věc: z klubu se-
niorů by se měl v budoucnu stát 
spolek. Spolkové stanovy vypra-
coval dr. František Vrba, byli na-
vrženi také noví, či spíše staro-
noví členové výboru spolku. Ti 
byli na této schůzi jednomyslně 
schváleni. Jsou to: Iva Klímová, 
Jan Karber, Zdena Procházková, 

Terezie Skurovcová, Zora Stej-
skalová, Jan Tondl, Miluška Vr-
bová. Na  tuto důležitou schůzi 
se dostavil i  starosta obce pan 
Petr Pospíšil, který si před od-
chodem stihl ještě i  zatančit se 
členkami našeho klubu. Ty pak 
v  tanci pokračovaly za  hudeb-
ního doprovodu pana Jaroslava 
Sigmunda.

Následně se v  říjnu kona-
ly ještě  dvě vycházky. Jedna 
18.  10. byla kvůli špatnému 
počasí zrušena. První proběh-
la hned 11. 10., kdy se jelo vla-
kem do  Náměště, odtud se šlo 
k  lomu, pak polní cestou k Pa-
drtovu mlýnu a  na  silnici Oc-
manice–Náměšť. Do  Náměště 
se pokračovalo kolem vypuště-
ného rybníka Rathan.Vlakem 
se všichni vrátili zpět do Zastáv-
ky. Na druhou se odjíždělo bu-
sem na rozcestí Veverské Kníni-
ce, Pohádka máje. Polní  cestou 
se pokračovalo k  Podkomor-
ské myslivně, soše Helenky 
a  na  silnici Žebětín–Ostrova-
čice. Na  křižovatce silnic nad 
automotodromem pokračo-
vali účastníci vycházky smě-
rem na  Ostrovačice a  následně 
do Rosic. Z Rosic se vrátili auto-
busem do Zastávky.

Dne 20.  10. odjížděli za  vy-
datného deště členové klubu se-
niorů na poslední zájezd v tom-
to roce. Ten vedl přes Slovensko 
a  Bratislavu do  Rakouska, kde 
jsme navštívili Schloss Hof  – 
zámek postavený Evženem 
Savojským, zrekonstruovaný 
Marií Terezií a později ještě Jo-
sefem II. a také přilehlé zahrady, 

Přehrada Dlouhé stráně ve výšce 1350 m n. m., foto B. Klíma

Pohádka máje, foto B. Vinohradský
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oranžerii a  statek. V  odpoled-
ních hodinách se všichni za-
stavili na  Moravském poli, aby 
si tam prohlédli památník, kte-
rý připomíná „neslavnou“ bit-
vu našeho slavného krále Pře-
mysla Otakara  II., který v  této 
bitvě v  roce 1278 zemřel. Ve-
černí hodiny jsme strávili všich-
ni ve  sklípku pana Solaříka 
v Mikulově.

Listopadová schůze se kona-
la, jak už se stalo tradicí,  dne 
14. 11. v Lukovanech ve sklípku 
pana Vyhnalíka.

Zora Stejskalová, 
klub seniorů Cyklostezka Oslavany–Ivančice, foto B. Vinohradský

    608 399 399

Neváhejte a VYUŽIJTE 30% 
SLEVY*

na veškerý sortiment

ŽALUZIÍ, ROLET, SÍTÍ PROTI 
HMYZU, MARKÝZ 

a mnoho dalšího.

Jako bonus vyměření, konzultace na místě a doprava zcela ZDARMA!

Volejte NYNÍ a domluvte se na nezávazné konzultaci.

 *NABÍDKA PLATÍ JEN DO KONCE ÚNORA.

    www.nove-zaluzie.cz
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Vše začalo úplně nevin-
ně, chtěli jsme v  prvopočátku 
přiložit ruku k  dílu a  společ-
ně s našimi malými hasiči po-
moci obci s úklidem veřejného 
prostranství. V  průběhu pří-
prav této akce, kdy jsme zjisti-
li, kolik máme na katastrálním 
území obce černých skládek, 
se pomalu ale jistě začalo uka-
zovat, že pouze členové hasič-
ského sboru spolu s  mladými 
hasiči na úklid stačit nebudou.

Měli jsme dvě možnos-
ti: buď snížit počet míst, kte-
rá chceme uklidit, anebo roz-
šířit počet účastníků akce. 
A  tak padl návrh pokusit se 
do  celé akce zapojit i  širokou 
veřejnost. Byly vyrobeny pla-
káty s  výzvou k  zapojení se 
veřejnosti do  této akce, které 
jsme neustále zveřejňovali ne-
jen na  našem webu, ale také 
na  webu obce a  facebooko-
vém profilu hasičů. Nakonec 
se k našemu překvapení našla 
řada dobrovolníků, a to přede-
vším rodiče s dětmi, kteří nám 

opravdu hodně pomohli. Měli 
jsme nejenom radost z  toho, 
že se najdou ještě lidé, kterým 
není jejich okolí lhostejné, ale 
následně také z toho, kolik od-
padu se nám podařilo sesbírat 
a kolik černých skládek zlikvi-
dovat. Pořád a znovu jsme tuto 
akci hodnotili a  probírali, jak 
ji příští rok zdokonalit a přilá-
kat tak ještě více lidí, kteří nám 
pomohou pečovat především 
o  krásnou přírodu, která nás 
obklopuje.

Při těchto diskusích při-
šel i  nápad, že bychom mohli 
tuto akci přihlásit do  celore-
publikové ankety Dobrovolní 
hasiči roku 2016. Do  této an-
kety se přihlašují hasičské sbo-
ry a jednotky se svými akcemi 
a zásahy, o kterých si myslí, že 
jsou nějakým způsobem vý-
jimečné. Přihlášku jsme tedy 
podali a  čekali na  výrok od-
borné poroty, zda se dostane-
me do finále. Odborná porota 
při svém rozhodování vyhod-
notila zastávecké uklízení jako 

velmi zajímavé a  téměř s  pl-
ným počtem bodů nás poslala 
do  finále. Teď ale začala opět 
práce pro nás hasiče, jelikož 
o  dalším postupu již rozho-
dovalo hlasování veřejnosti. 
Proto jsme požádali naše spo-
luobčany, kamarády a  přátele, 
aby nám dali hlas a  naši akci 
tak podpořili v  soutěži, kde 
bychom měli možnost získat 
finanční prostředky na  čin-
nost hasičů. Opět se všude ob-
jevily plakáty, výzvy na webu, 
ve zpravodaji a na facebooko-
vém profilu s  žádostí o  hlas. 
Po celou dobu hlasování nikdo 
z nás netušil, kolik hlasů jsme 
získali a  jak na  tom vlastně 

VÍTĚZOVÉ ANKETY 
DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 
JSOU ZE ZASTÁVKY
Když jsme připravovali 1. ročník úklidové akce „Ukliďme Česko – 
ukliďme svět“, se kterou jsme se zapojili do celonárodní akce 
uspořádané v sobotu 16. 4. 2016, netušili jsme, jaký nám tato akce 
přinese nakonec úspěch.
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jsme. Toto napětí v nás bylo až 
do 16. 11. 2016, kdy proběhlo 
vyhlášení ankety, které se ko-
nalo v Laser Show Hall Boby-
centrum v Brně.

Velký úžas, pocity překva-
pení, plno emocí v  nás pro-
pukly ve chvíli, kdy při vyhla-
šování vítěze ankety z  oblasti 
jižní Morava zaznělo jméno 
Hasičský sbor Zastávka. První 
místo je nejen projevem velké-
ho uznání za  to, že jsme zre-
alizovali akci, která nejenže 
byla přínosem našemu okolí, 
ale také zaujala tolik lidí, kte-
ří neváhali a  dali nám hlas. 
K  diplomu a  skleněné přilbě, 
raritě této ankety, jsme získa-
li také šek na 80 000 Kč, jednu 
radiostanici, světlomet a  mo-
torovou pilu. Víme o  tom, že 
se v některých médiích, na in-
ternetu a  v  novinách objevi-
la informace, že jsme získali 
2,5 milionu korun, ale to byla 

špatná informace. Tato část-
ka byla tvořena cenami pro 
všechny finalisty z  celé České 
republiky a doopravdy jsme ji 
celou nedostali pouze my.

Nicméně i  ceny, které jsme 
doopravdy získali, jsou pro 
nás velkým přínosem. Mo-
torovou pilu, světlomet a  ra-
diostanici členové ihned da-
rovali do  vybavení zásahové 
jednotky, kterou zřizuje obec. 
Finanční prostředky využi-
jeme k  tomu, k  čemu jsme se 
při žádosti o zaslání hlasu pro 
naši akci zavázali. Investujeme 
ji především do  našich mla-
dých hasičů. V  první fázi to 
bude nákup triček a  tepláko-
vých souprav, které bychom 
si nikdy nemohli dovolit fi-
nancovat z vlastních prostřed-
ků. Proto se vedení sboru roz-
hodlo 70 % ceny uhradit právě 
z finančních prostředků získa-
ných v  anketě a  podpořit tak 

naše budoucí nástupce. Zbylé 
finanční prostředky budou in-
vestovány do vybavení na sou-
těže a ostatní aktivity, kterými 
se naši mladí hasiči celoročně 
zabývají. Pevně věříme, že tato 
investice bude přínosem pro 
naše malé hasiče a  zpříjemní 
jim práci v našem kolektivu.

Nic z  toho by však nebylo 
nikdy možné, kdybyste nám 
nepomohli vy, naši spoluob-
čané. A  proto mi dovolte po-
děkovat všem rodičům a  dě-
tem, kteří se s  námi společně 
zapojili do  celonárodní akce 
„Ukliďme Česko  – ukliďme 
svět“, a  také všem, kteří nás 
následně podpořili a  poslali 
nám svůj hlas do ankety Dob-
rovolní hasiči roku 2016. Moc 
si toho vážíme a  jsme vám 
za vaši podporu vděční.

Zdeněk Milan, 
starosta hasičského sboru

Letos je to již 42  roků, co 
trvá družba mezi našimi orga-
nizacemi. Kromě pravidelných 
informací o  činnosti v  obou 

organizacích v  průběhu roku 
se vždy po  dvou letech setká-
vají naši členové buď ve Sloven-
ském Grobu, nebo v  Zastávce. 

ZAHRÁDKÁŘI 
ZASTÁVKA
Spolek Zahrádkáři Zastávka zorganizoval ve druhém 
pololetí roku 2016 družební setkání s přáteli 
zahrádkáři ze Slovenského Grobu.
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Proto jsme pozvali naše přáte-
le dne 27. srpna 2016 na setká-
ní do Zastávky, neboť uplynuly 
dva roky od  našeho společné-
ho setkání na Slovensku. V do-
poledních hodinách jsme se 
sešli na  půli cesty v  krásném 
prostředí Lednicko-valtického 
areálu. Společně jsme navští-
vili lednický zámek, tropický 
skleník a  přilehlý park. Došlo 
i  na  přátelská posezení v  re-
stauraci u zámku. Poté jsme od-
jeli do Zastávky, kde v Dělnic-
kém domě pokračovalo setkání 
přivítáním slovenských přátel 
předsedou Jaroslavem Klímou 
s  předáním upomínkového 
daru pro organizaci zahrádkářů 
z Grobu. Za organizaci zahrád-
kářů ze Slovenského Grobu pak 
předseda Eduard Jajcay podě-
koval za  pěkný zážitek z  ná-
vštěvy Lednice a  předal sym-
bolický dar našemu spolku pro 
připomínku dlouholeté druž-
by. Naše společné setkání přišel 
pozdravit i  zastávecký starosta 
RNDr. Petr Pospíšil. Po občers-
tvení následovala zábava všech 
zúčastněných.Tu svou hudbou 
a zpěvem podpořila Lenka Ko-
cábová, kterou slovenští přátelé 

znají z  dřívějších návštěv Za-
stávky. K dobré náladě přispěli 
i  slovenští přátelé několika ta-
nečními vystoupeními jejich 
člena organizace. Při odjezdu 
ze Zastávky vyjadřovali sloven-
ští přátelé díky za pěkný pobyt 
a  program, který byl pro ně 
připraven.

Další akcí spolku Zahrádká-
řů Zastávka bylo zorganizování 
výstavy ovoce, zeleniny a květin 
dne 24.  září u  příležitosti Dne 
Zastávky  – Hornického dne. 
V  Dělnickém domě bylo vy-
staveno 14  expozic zahrádkář-
ských výpěstků, včetně recep-
tů a  návodů na  zpracování jak 
od členů spolku, tak i od ostat-
ních občanů Zastávky. Návštěv-
nost se opět pohybovala kolem 
dvou set osob. Výstavu navštívil 
i hejtman Jihomoravského kra-
je pan Hašek, který nám popřál 
úspěch v naší činnosti.

V  měsíci září a  říjnu spo-
lek prováděl ve  svém středisku 
moštování, sušení ovoce a  va-
ření povidel. V  letošním roce 
ale vzhledem k  neúrodě jab-
lek a  švestek byly tyto činnos-
ti menší, než v  roce minulém. 
Vymoštováno bylo 2887  litrů 
šťávy, usušeno 209  kilogramů 
ovoce a uvařeno 187 kilogramů 
ovoce na povidla.

Kromě výše uvedených čin-
ností v 57.  roce trvání zahrád-
kářské organizace v  Zastávce 
nám zůstává povinnost trvale 
pečovat o naše středisko na uli-
ci 1. máje. Letos jsme provádě-
li natěračské práce na  oknech 
budovy.

Za  veškerou činnost ak-
tivním členům spolku výbor 
děkuje.

Za spolek Zahrádkářů: 
Jaroslav Klíma, 

Zora Stejskalová



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 27

Duras OPEN 2016

Přelom konce školního 
roku a  začátku letních prázd-
nin je tradičně spjat s  brněn-
ským prestižním turnajem 
Duras OPEN. Letos se konal 
ve  dnech 25.  6. – 3.  7.  2016. 
Ve FIDE OPENu bojovala mezi 
47 účastníky i naše hráčka Da-
niela Dumková, která během 
osmi kol nasbírala za  tři vítěz-
ství (včetně skalpu svého sou-
časného trenéra) a  tři remízy 
5,5  bodu. Jediný, kdo ji doká-
zal porazit, byl první nasazený 
FM Kirill Burdalev. (Lokomoti-
va Brno). Deváté kolo Daniela 
nehrála, neboť již půl roku pře-
dem měla na tento termín s ka-
marádkami naplánovanou akci 
Rock For People v Hradci Krá-
lové – nejen šachy živ je člověk. 
Celkové 9.  místo je vynikající, 
v kategorii žen skončila na stří-
brné příčce, v kategorii D20 do-
stala medaili zlatou.

Národním OPENem proplu-
la jako štika Julie Richterová 

(už jako hráčka SK Baník Ratíš-
kovice). Z  devíti kol nasbírala 
6,5 bodu, což ji vyneslo na skvě-
lý bronzový stupínek! A proto-
že na  prvních dvou místech 
v celkovém pořadí skončili zá-
stupci dospělých, připsala si Ju-
lie na své konto několik prven-
ství – nejen v ženách a dívkách, 
ale i v dorostencích a žácích.

ME mládeže do 18 let 
2016 Praha

Letošní ME mláde-
že do  18  let hostila ve  dnech 
17.–28.  8.  2016 Praha. Byla to 
na naše poměry opravdu velká 
akce, neboť startovní listiny čí-
taly přes 1300  hráčů a  hráček 
ze 49 zemí! Největší zastoupení 
měli domácí (185), další silné 
výpravy dorazily z Ruska (131) 
a Polska (77). Na ME hráli také 
Julie Richterová (4,5 bodu, cel-
kové 50.  místo v  D14) a  Ru-
dolf Richter (3  body, celkové 
129. místo v H10) – oba SK Ba-
ník Ratíškovice.

MČR mládeže v rapid 
šachu 2016 Klatovy

Letošní MČR mládeže 
do  14  let v  rapid šachu se le-
tos hrálo v Klatovech v  tradič-
ním termínu  – druhý zářijo-
vý víkend, tj. 10.–11.  9.  2016. 
Barvy našeho oddílu hájil Petr 
Pečenka, který na  svém prv-
ním republikovém mistrovství 
jako poslední nasazený neměl 
co ztratit, mohl pouze získat. 
A  tajné přání se stalo skuteč-
ností – se ziskem 2,5 bodu pře-
skočil ve výsledkové listině ně-
kolik soupeřů!

Přebor JMŠS v bleskové 
hře jednotlivců

Přebor JmŠS v  bleskové hře 
se odehrál 1.  10.  2016 v  pro-
storách Fakulty stavební VUT 
v  Brně. Mezi 41  účastníky se 
neztratila Daniela Dumková, 
která si při účasti dvou členek 
JmŠS (z  celkových tří účast-
nic) vybojovala titul přeborni-
ce JmŠS.

ČERNOBÍLÁ 
DOSTAVENÍČKA 
ŠACHISTŮ 
TJ ČECHIE ZASTÁVKA
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Bedna na Druhém 
úterý

Na  říjnovém (11.  10.  2016) 
a  listopadovém (8.  11.  2016) 
Druhém úterý se podařil Davi-
du Žažovi v B turnaji husarský 
kousek, když dvakrát po  sobě 
obsadil na stupních vítězů skvě-
lé 3. místo!

MMAS 2016

Letošní Mistrovství Moravy 
a  Slezska mládeže do  16 let se 
odehrálo 25.–30. 10. 2016 v ho-
telu Dlouhé stráně, tedy (tra-
dičně) v  Koutech nad Desnou. 

Naše barvy v kategorii do 14 let 
(78  účastníků) hájil Martin 
Žaža, který se ziskem 4  bodů 
obsadil celkové 54.  místo, což 
je – zejména ve srovnání s mi-
nulými ročníky  – velmi pěkný 
výsledek. V kategorii do 10  let 
(53  účastníků) pak jeho mlad-
ší bratr David Žaža uhrál na své 
první velké akci 3 body a obsa-
dil 43. místo, což je velmi pěkný 
příslib do budoucna.

KP DM 1: Brno, hala 
Vodova

V  sobotu 5.  11.  2016 za-
čal prvními třemi zápasy KP 

družstev mládeže. Ve  skupi-
ně  D naše družstvo doplni-
ly týmy ŠK Rozrazil Brno  „A“, 
ŠK Rozrazil Brno „B“ a ŠK DU-
RAS BVK Královo Pole  „B“. 
Hrálo se v  Brně - Králově poli 
v hale Vodova.

K  prvnímu utkání jsme na-
stoupili jako domácí proti 
družstvu ŠK Rozrazil Brno „B“. 
Všichni naši borci hráli relativ-
ně pomalu, ale i tak za necelou 
hodinku bylo dohráno. Celko-
vý výsledek byl celkem jedno-
značný  – výhra 4:1 nás velmi 
potěšila. Petr, Martin, Ondra 
i  David slavili vítězství, Vašek 
utržil porážku. Ve druhém kole 

Poř. Družstvo + = - Body Skóre PH 3

1 ŠK Kuřim „C“ 3 0 0 9 14,5 7,0

2 Kvasaco Vacenovice 3 0 0 9 11,5 5,0

3 ŠK Rozrazil Brno „A“ 3 0 0 9 10,5 4,5

4 ŠK Lokomotiva Brno „C“ 2 1 0 7 12,5 6,0

5 ŠK Lokomotiva Brno „D“ 2 1 0 7 10,0 4,5

6 ŠK DURAS BVK Královo Pole „B“ 2 0 1 6 9,5 4,5

7 SK Vyškov 2 0 1 6 8,5 3,5

8 ŠK Kuřim „D“ 2 0 1 6 8,0 4,0

9 Šachy Zastávka 1 0 2 3 7,5 3,5

10 ŠK Lokomotiva Brno „E“ 1 0 2 3 5,5 2,5

11 ŠK Kuřim „E“ 1 0 2 3 5,0 2,0

12 SK Baník Ratíškovice 0 1 2 1 5,5 2,5

13 ŠK Veselí nad Moravou 0 1 2 1 4,5 2,0

14 ŠK Kuřim „F“ 0 0 3 0 2,5 1,0

15 ŠK Rozrazil Brno „B“ 0 0 3 0 2,5 1,0

16 ŠK Moravská Slavia Brno 0 0 3 0 2,0 1,0

Výsledky KP DM 1: Brno, hala Vodova
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jsme opět jako domácí hráli 
s ŠK Rozrazil Brno „A“. Tento-
krát naši chlapci tahali za krat-
ší konec provazu a celkově jsme 
prohráli 1,5:3,5. Martin celkem 
rychle vyhrál, Vašek remizoval 
a Petr, Honza a David prohráli. 
A  jak se říká  – to nejlepší na-
konec! Ve třetím kole jsme hrá-
li jako hosté s domácím Dura-
sem. Nejdřív prohrál Honza, 

pak vyhrál Martin. Na poslední 
desce Ondra v koncovce střelce 
proti věži prokázal větší zna-
losti než jeho soupeř a dokázal 
partii dovést do vítězného kon-
ce. Pak prohrál Vašek a za stavu 
2:2 se dohrávalo na první desce. 
Pro Petra nová zkušenost, leč 
tentokrát bez vítězného konce. 
Mat takřka v  centru přišel po-
někud nečekaně… celkem 2:3.

MČR juniorek 2016

Do hotelu Central v obci Ko-
vářská  v  Krušných horách 
(2,5  km od  státních hranic 
s Německem, 13 km od Božího 
Daru) se sjelo 15 účastnic MČR 
juniorek a  dorostenek,  aby 
od 13. do 19. 11. 2016 bojovalo 
o titul republikové přebornice.

Zatímco u nás na jihu Mora-
vy bylo nad nulou, v Kovářské 
bylo pěkně mrazivo, na  stro-
mech sníh, na  okolních  polích 
sníh, v sousední obci jsme do-
konce viděli děti na  bobech… 
Po 8 kolech byla Daniela Dum-
ková  na  průběžném 3.  mís-
tě, bohužel poslední kolo jí 
nevyšlo úplně podle představ 
a  remíza na  medaili nestači-
la. Celkové 5. místo je ale i tak 
skvělým úspěchem.

Brankovice 2016

Tradičně první turnaj ze šes-
tidílného seriálu KP  mládeže 
v  rapid šachu „O brankovické-
ho krále“ v sobotu 26. 11. 2016 
hostil 122  dětí, které bojova-
ly ve  dvou turnajích. V  turna-
ji starších žáků (ročník 2001 
a  mladší) se sešlo 48  hráčů 
a  hráček. Mezi nimi byli i  tři 
zástupci našeho oddílu: Ondra 
Kupka, Petr Pečenka a  Martin 
Žaža.

Ondra se třemi body obsadil 
celkové 35.  místo, což zname-
nalo zlepšení o  4  místa oproti 
startovní listině. Zejména v po-
sledním kole zahrál takřka vzo-
rově věžovou koncovku, kterou 
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převedl ve  vyhranou pěšcovou 
koncovku. Martin v turnaji stří-
dal světlé a tmavší chvilky. Zají-
mavé je, že slabší chvilky (jako 
třeba nastavení figury) si vybí-
ral zásadně v utkání se silnější-
mi soupeři. Se třemi body a lep-
ším pomocným hodnocením 
obsadil celkové 28.  místo. Petr 
uhrál celkem 3,5 bodu, když se 
mu povedlo odremizovat elově 
podstatně silnějšího (1660) Sa-
muela Kadashe. Zápas s Maty-
ášem Zavadilem vrcholil v  in-
farktové časovce, kdy Petr svým 
bílým králem prokličkoval při 
uhýbání soupeřovým šachům 
mezi zbylými kameny z  první 
řady až na  šestou, aby pomohl 
bílé královně dát soupeři mat. 
Zisk poloviny možných bodů 
stačil na celkové 23. místo.

V  turnaji mladších žáků 
(ročník 2005 a  mladší) jsme 
mezi 74 účastníky měli i  dvě 
svoje želízka v  ohni  – Honzu 
Kupku a  Davida Žažu. David 
uhrál 4 (!) body, což je naprosto 

skvělý úspěch. Možná mohlo 
být bodů i více, kdyby se vyva-
roval pár chybiček, jako napří-
klad v  5.  kole, kdy byl až moc 
gentlemanský k soupeřce, které 
přenechal v  koncovce iniciati-
vu a  nakonec i  celý bod. Cel-
kové 32. místo znamená posun 
o 28 míst výše oproti startovní 
listině, což je tedy úctyhodný 
výkon.

Honza nasbíral také 4  (!) 
body, ale díky lepšímu pomoc-
nému hodnocení obsadil celko-
vé 22.  místo (skok o  23  míst). 
Hra mu vyloženě „šla“ a kdoví, 
jestli by neskončil na výsledko-
vé listině ještě výše, kdyby mu 
losovací program v  posledním 
kole nepřisoudil Rudu Richte-
ra (SK Baník Ratíškovice, 5  b, 
12. místo).

Okresní přebor 
družstev

Do  prvního kola okresní-
ho přeboru (16. 10. 2016) byla 

naše družstva nalosována pro-
ti sobě. V  příjemné atmosféře 
stačilo Béčko tvořené mládeží 
držet s  Áčkem složeným z  os-
třílených borců krok asi ho-
dinu, pak se projevila jednak 
zkušenost hráčů Áčka, jednak 
rychlost vlastní mladým hrá-
čům Béčka. Obojí ve  finále 
vedlo k plnému bodovému zis-
ku Áčka. A  jak vypadaly dvo-
jice? V  pořadí 8. až 1. šachov-
nice: Petr Joch  – Jiří Trunkát, 
Jan Kupka  – Karel Jahn, Ond-
řej Kupka  – Jan Karber, David 
Žaža  – Petr Wehrenberg, Lu-
káš Moos  – Miloš Šic, Martin 
Žaža – Jiří Kubíček, David Du-
mek  – Ondřej Hudec, Dušan 
Lacko – Daniela Dumková.

Ve  druhém kole okresního 
přeboru (6.  11.  2016) přivítalo 
Áčko od 9:30 v malém sále Děl-
nického domu hosty z  ŠK  Ku-
řim  „E“. Kuřimskému mlá-
dí se povedlo urvat dva cenné 
bodíky a  jeden půlbodík. Asi 
jako první prohrál nejmladší 
účastník – kuřimský Vašek Še-
tina – v souboji s o 68 let star-
ším domácím kapitánem Janem 
Karberem. Pak zavěsil Miloš Šic 
v duelu s Alicí Habinovou. Petr 
Wehrenberg v  defenzívě ztra-
til figuru a  posléze prohrál se 
Šimonem Tajovským. Pak král 
Jiřího Kubíčka putující po  ša-
chovnici pomáhající své dámě 
dát mat vešel do  matové sítě, 
kterou upletl Tomáš Keprt. Pa-
vel Kadeřábek při opačných 
rošádách zahnal Pavla Ševčíka 
do obrany a stupňujícím tlakem 
získal figuru a  následně i  celý 
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bod. Karel Jahn měl v koncov-
ce tři volné pěšce, které neby-
lo všechny možné zadržet. On-
dra Hudec nejprve musel čelit 
náporu Lukáše Petříčka, aby 
úspěšnou obranou partii obrá-
til – asi podle hesla, že nejlepší 
obranou je útok – v zisk celého 
bodu. Daniela asi třikrát pře-
hlédla tah vedoucí k  vítězství, 
a  proto si nakonec bod rozdě-
lila s Tomášem Křížem. Celko-
vý výsledek 5,5:2,5 zajistil druž-
stvu průběžné první místo.

Béčko jelo do  Kuřimi změ-
řit síly s  Céčkem. Chlapci byli 
ze sobotního prvního srazu 
KP družstev mládeže slušně 
rozehraní, ale některým to ne-
bylo nic platné. Lukáš Moos 
již v  10.  tahu přehlédl figuru, 
o  několik tahů později nechal 
volnou diagonálu pro střel-
ce Miroslava Bučka, který tak 
získal jeho věž. Jako první ov-
šem prohrál Martin Žaža, kte-
rý s  Alešem Krupicou hrál 
ve zrychleném tempu. Bohužel 
jednu výměnu nespočítal úpl-
ně do konce a se střelcem proti 
střelci a věži neubránil volného 
pěšce, který se změnil v  ma-
tující dámu. David Žaža začal 
výborně, ale pak se zalekl ně-
kolika výměn, čehož ve  finále 
Lubomír Adler využil ke  zis-
ku rozhodujícího materiálu. 
Petr Joch začal taky výborně, 
ale pak nepropočítal kombina-
ci, ve  které místo zisku dámy 
ztratil střelce, následovala ztrá-
ta druhého střelce, což Jaro-
slav Mrkos přeměnil ve  zisk 
celého bodu. Petr Pečenka dva 

tahy neviděl zisk figury, a  tak 
se s  Janem Slezákem dohodli 
na remíze. Dušan Lacko ztratil 
v  souboji s  Tadeášem Bočkem 
figuru a  pěšce a  tím i  celou 
partii. Nejdéle hrál David Du-
mek. Třikrát nabízel remízu, 
aby nakonec s  nabídkou remí-
zy přišel František Laštovička, 
který (podle svých slov) vyčer-
pal všechny možnosti. Celkový 
výsledek 7:1 pro domácí byl  – 
nutno říci – zasloužený.

Ve  třetím kole okresní-
ho přeboru (20.  11.  2016) jelo 
Áčko do  Brna, kde se v  klu-
bovně Lokomotivy utkalo s do-
mácím Jéčkem. Jirka Trunkát, 
povolaný takřka v hodině dva-
nácté (přesněji řečeno o  sed-
mé ranní), protože Ondra 

Hudec onemocněl, krásně 
přehrál pana Dvořáka na  po-
slední desce. Pavel Kadeřábek 
hrál na  sedmičce s  jedním ze 
tří nositelů příjmení Kocí, kte-
ří za  Lokomotivu nastoupili. 
A právě na sedmé desce hrající-
mu Milošovi se podařilo navý-
šit skóre domácích o půl bodu 
za remízu, zatímco jeho dětem 
se bodovat nepodařilo. Náš ka-
pitán Jan Karber porazil Tomá-
še a  Jirka Kubíček porazil jeho 
sestru Terezu. Ze dvou nositelů 
příjmení Kureš v  dresu domá-
cích bodoval ten mladší  – Mi-
chael, který porazil Petra We-
hrenberga, zatímco Miroslav 
podlehl Karlu Jahnovi. Miloš 
Šic vyhrál nad Patrikem Po-
spíšilem a  Daniela Dumková 
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si dovolila porazit vedoucího 
soutěže Miroslava Hurtu. Zají-
mavostí bylo, že takřka ve stej-
ný okamžik domácí zahráli 
na  prvních třech šachovnicích 
jedny z  nejhorších možných 
tahů, po  kterých ztratili partie 
(nastavení figury, ztráta kvality, 
vlezení do  matové sítě). Vítěz-
ství 6,5:1,5 drží Áčko na  špici 
tabulky – jen díky horšímu skó-
re je družstvo na  průběžném 
druhém místě!

Béčko nastupovalo k  zá-
pasu bez několika opor zá-
kladní sestavy. Že si družstvo 
ŠK  Kuřim  „D“ vedené Pavlem 
Krupicou věří, bylo vidět už 

z toho, že přijeli bez hráče prv-
ní desky Vojty Juráska. Po celou 
dobu drželi otěže zápasu pev-
ně ve svých rukách hosté. Naši 
mladí chlapci na  3.–8.  stole se 
jistou dobu drželi, ale po  chy-
bách partie ztratili. A stejně do-
padly první dvě desky. Potvrdi-
ly se tak papírové předpoklady, 
neboť s výjimkou 7. desky byli 
všichni hosté elově silnější než 
náš nejsilnější hráč. A tak výsle-
dek 0:8 jasně potvrzuje kvality 
soupeře.

Šachový oddíl Šachy Zastáv-
ka přeje všem krásné Vánoce!

Aleš Dumek

Poř. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Skóre

1 ŠK Kuřim „D“ * 6 7 8 9 21,0

2 Šachy Zastávka „A“ * 6½ 5½ 8 9 20,0

3 ŠK Kuřim „C“ * 5½ 6 7 9 18,5

4 ŠK Lokomotiva Brno „J“ 1½ * 4½ 5 6 11,0

5 TJ Slovan Ivančice „B“ 2 2½ * 4½ 3 9,0

6 ŠK Sokol Tišnov „B“ 1 * 4½ 3 5,5

7 ŠK Lokomotiva Brno „K“ 3½ 3½ 3½ * 0 10,5

8 ŠK Kuřim „E“ 2½ 2 3 * 0 7,5

9 Šachy Zastávka „B“ 0 0 1 * 0 1,0

Výsledky Okresního přeboru družstev

Hokejový oddíl HC  Za-
stávka hraje v  končícím roce 
2016 již svou sedmou sezó-
nu v  krajské soutěži mužů 
Vysočina.

Právě probíhající ročník 
2016/2017 je zhruba ve své po-
lovině a náš tým se v šestičlen-
né tabulce nachází na  třetím 
místě. Zisk 16  bodů z  devíti 
odehraných duelů a  aktuální 

umístění v  tabulce se slučuje 
s  cíli vedení klubu, nicméně 
stále je na  čem pracovat a  co 
zlepšovat. Především se vyva-
rovat herním výpadkům v ně-
kterých zápasech a stabilizovat 

ZPRÁVA HC ZASTÁVKA
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Poř. Klub Utkání V Vp Pp P Skóre Roz Body

1. BK Zubři Bystřice n. P. 9 7 0 0 2 58:34 (24) 21

2. TJ Náměšť nad Oslavou 9 6 1 0 2 68:38 (30) 20

3. HC Zastávka u Brna 9 5 0 1 3 45:45 (0) 16

4. HC Veverská Bítýška 9 4 1 0 4 43:45 (-2) 14

5. HHK Velké Meziříčí B 9 2 0 1 6 27:44 (-17) 7

6. HC Spartak Velká Bíteš B 9 1 0 0 8 20:55 (-35) 3

Poř. Jméno Celkem

G. + A. G. A.

1. Roman Stromecký 16 7 9

2. Adam Šedý 14 9 5

3.–4. Roman Lesonický 11 4 7

3.–4. Vladimír Kozárek 11 4 7

5. Jakub Mikule 9 6 3

6. Marek Fišer 8 2 6

7. Ondřej Fuchs 6 4 2

8. Simer V. Brekke 6 2 4

9. Peter Gejdoš 5 0 5

Poř. Jméno Celkem

G. + A. G. A.

10. Jiří Vyhnalík 4 2 2

11. Tomáš Fiala 4 1 3

12.–13. David Knotek 3 1 2

12.–13. Dušan Mareček 3 1 2

14.–15. Marek Koblížek 2 1 1

14.–15. Lukáš Kliner 2 1 1

16.–17. Jiří Vybíral 1 0 1

16.–17. Pavel Nohel 1 0 1

Tabulka KSM Vysočina po 9. kole

Kanadské bodování HC Zastávka

herní i  výsledkovou kulturu 
na  takovou úroveň, která by 
nám umožňovala bojovat o co 
nejvyšší umístění v soutěži.

Personální složení mužstva 
se jeví ambiciózně, ale dlou-
hodobě postrádáme zraně-
né hráče, kteří obvykle patří 
mezi opory na  ledě i  na  stří-
dačce. Řeč je zejména o  hrá-
čích Janu Bednářovi, Lukáši 
Zvolánkovi a  Josefu Buriano-
vi. Na  začátku stávající sezó-
ny jsme se též museli vyrovnat 
se ztrátou nejproduktivnějšího 
hráče předcházejícího ročníku 

Zdeňka Mráze, který se rozho-
dl přestoupit do týmu Bystřice 
nad Pernštejnem. Na  druhou 
stranu bylo příjemné přivítat 
v  týmu nové tváře, např. On-
dřeje Fuchse. Všeobecně se 
v  klubu snažíme dávat pro-
stor dravému mládí, ačkoli věk 
není zdaleka hlavním kritéri-
em pro zapsání do sestavy.

Co se týče provozních zá-
ležitostí, jsme stále zabydle-
ni na  zimním stadionu v  Ro-
sicích, který, doufejme, že 
ještě na  dlouhou dobu bude 
i  nadále naším domácím 

prostředím. Před několika mě-
síci jsme obohatili vzezření 
našeho mužstva o  nové dresy, 
na nichž lze rovněž zpozorovat 
nové logo klubu. Naši fanoušci 
jsou o novinkách a dění v klu-
bu pravidelně informováni 
na našich webových stránkách 
www.hczastavka.cz, v  rám-
ci určitého nadstandardního 
servisu se snažíme čas od času 
zorganizovat výjezd na  ven-
kovní zápasy, aby podpora 
v  hledišti byla alespoň trochu 
spravedlivá…

Vladislav Klos, prezident klubu
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My jsme ani v tento čas neza-
háleli a rádi jsme pro vás a vaše 
děti připravovali různé akce. 
V září vše započalo Hornickým 
dnem, kde jsme připravili různá 
stanoviště s  tematikou vláčků, 
na  kterých děti mohly ukázat 
své dovednosti. V říjnu následo-
vala Drakiáda, kde již poněkoli-
káté chyběl vítr; v improvizova-
ných závodech v běhu s drakem 
se zúčastnilo několik desítek 
běžců. Podzimní prázdniny 
jsme s dětmi strávili soutěžemi 
a  tvořením v  domečku a  výle-
tem do  Kostkolandu, největší 
Lego herny v  České republice. 
V listopadu přišel i přes deštivé 

počasí na  Začarovaný les velký 
počet dětí, aby zdolaly úkoly 
na  stanovištích s  nejrůznějšími 
pohádkovými bytostmi. Za kaž-
dý splněný úkol získávaly dia-
manty pro čaroděje, který za ně 
odčaroval les. Úspěšně jsme 
zvládli i  Mikulášskou nadíl-
ku, kde děti s vidinou sladkostí 
v balíčcích mnohdy s třesoucím 
se hlasem zazpívaly písničku 
nebo odříkaly básničku a nasli-
bovaly, jak budou hodné a  bu-
dou si plnit své povinnosti.

Nyní se blíží čas Vánoc, ráda 
bych vás tedy pozvala na  již 
tradiční Zpívání pod vánoč-
ním stromem v Zastávce, které 

proběhne 22. 12. 2016 od 18 ho-
din, kde se společně zbavíme 
předvánočního stresu, zazpívá-
me si a pokocháme se krásným 
ohňostrojem.

I v novém roce 2017 se mů-
žete těšit na akce, které pořádá-
me. Jako první nás čeká v sobo-
tu 21. 1. 2017 zájezd Lyžovačka 
v  Rakousku  – Stuhleck, poté 
11.  2. 2017 Karneval s  Mimo-
ni. Březen patří příměstskému 
táboru Jarní prázdniny a  spor-
tovci očekávanému Turnaji 
ve stolním tenisu, který proběh-
ne v sobotu 25. 3. 2017. V prů-
běhu celého jara se můžete těšit 
také na další zájezdy, jejichž na-
bídku můžete sledovat na webo-
vých stránkách i na Facebooku. 
Již koncem ledna se můžete tě-
šit na  nabídku letních táborů, 
na  které můžete přihlašovat 
vaše děti z pohodlí domova přes 
přihlašovací on-line systém, 
nebo telefonicky do DDM.

Závěrem bych vám tedy 
ráda za  kolektiv DDM Zastáv-
ka popřála klidné svátky, hod-
ně zdraví, krásných chvil s  ro-
dinou a  spokojenosti v  novém 
roce 2017.
Ing. Bc. Magdalena Krejčíková, 

DDM Zastávka

AKTIVITY DDM
Po letních prázdninách plných táborů pořádaných v domečku 
se slehnula zem a tento krásný čas vystřídaly sychravé 
podzimní dny a prodlužující se večery.



Dětští účastníci aktivit SNN v ČR

Krajský přebor družstev mládeže



www.axima.cz

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete prosím svůj životopis 
na tkoznarek@axima.cz nebo na adresu 

Axima, spol. s r. o., Ing. Tomáš Kožnárek, Vídeňská 125, 619 00 Brno.

AXIMA, spol. s r.o. – silná a stabilní česká společnost s dlouholetou 
tradicí v oblasti průmyslové elektrotechniky hledá pro doplnění 
kolektivu v Zastávce vhodné uchazeče na pracovní pozici:

Nabízíme:
• jednosměnný moderní provoz v Zastávce

• příjemné pracovní prostředí a dobrý kolektiv

• zapracování, odměny podle výkonu

Nástup možný ihned nebo po dohodě.

Elektromechanik elektronických zařízení
Kód NSK: 38.3.2.1

Pracovní náplň:

• oživování elektrických obvodů 
přístrojů

• vyhledávání a opravy vad

• nastavování a ověřování 
parametrů výrobků

• samostatná práce s dokumentací 
a měřicími přístroji

Požadujeme:

• učební obor nebo SŠ 
elektrotechnického směru

• znalost elektrických 
a elektronických systémů

• vyhlášku 50/78 Sb. (§ 6), 
praxe v oboru výhodou

• zručnost, pečlivost, spolehlivost
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