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První číslo Zastáveckého zpravodaje v letošním roce 
zahajujeme netradičně – slovem místostarosty. I fotografie 
na první straně obálky je nečekaná. Nevítá jaro, ale naopak 
připomíná, že letošní zima nepochybně byla z těch tužších 
v posledním desetiletí. Přesto však předpokládáme, že již 
netrpělivě očekáváte jaro. Dočkat se jeho příchodu můžete 
i při čtení dalšího čísla Zpravodaje.

Mezi stálé rubriky se v tomto čísle opět zařadila rubrika 
Na aktuální téma. Přináší informace o aktivitách nově 
otevřeného RIC Zastávka a připomíná již několikaletý 
webový projekt věnující se našemu regionu.

Ve stálých rubrikách naleznete články pravidelných 
přispěvatelů. Každý začátek roku přináší bilancování 
činností roku minulého a nejinak je tomu i u spolků 
působících v naší obci.

Přejeme vám nejen pěkné jarní počtení, ale i pěkné 
prostředí v Zastávce a jejím okolí. Že k tomu můžeme přispět 
každý z nás připomíná článek o odpadech. A teď už pohodu 
při čtení a co nejvíce příjemných dnů v roce 2017 přeje

redakce ZZ
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané, 
rok 2016 je již nenávratně 

pryč a prvním lednem jsme spo-
lečně naskočili do  roku 2017. 
I  když by si člověk řekl, že jde 
pouze o změnu letopočtu a nic 
závratného se nestalo, už na za-
čátku roku nám počasí ukázalo, 
že tento rok bude plný překva-
pení. Sice nenapadl metr sně-
hu, ale jeho množství, které v le-
tošním roce pokrylo nejen naši 
obec, bylo za posledních pár let 
doopravdy výjimečné. Velmi 
nízké teploty přispěly k tomu, že 
se nám ukázala zima ve své plné 
kráse, tak jak ji známe z obráz-
ků malíře Josefa Lady. Největ-
ší radost z  celé této zimní krá-
sy měly především děti, které 
si sníh užily do  sytosti při sáň-
kování, koulování a dokonce se 
před některými domy objevil 
i  pěkný sněhulák. Zima už je 
však nenávratně pryč a o své se 
již přihlásilo jaro. Tráva se za-
číná zelenat, kočičky již kvetou 
a za zpěvu ptáčků si pomalu ale 
jistě každý připravuje svoji za-
hrádku, aby mohl zahájit pěs-
tování a zkrášlování okolí. Naše 
obec je také takovou pomyslnou 
zahrádkou, a  tak i  vedení obce 
dělá vše pro to, aby i v letošním 
roce byla zase o něco krásnější, 
pestřejší a bezpečnější.

Na  letošní rok máme připra-
veno několik investičních akcí, 
které bychom chtěli zrealizo-
vat. V  rámci zvýšení bezpeč-
nosti na silnicích ve středu obce 

bychom rádi dotáhli do zdárné-
ho konce výstavbu přechodů pro 
chodce. Na přechod pro chodce 
u  Dělnického domu máme již 
stavební povolení a  po  výběru 
dodavatele stavby začneme ne-
prodleně s jeho výstavbou. Dal-
ší přechody pro chodce by měly 
vzniknout u  novinového stán-
ku, před Hornickým domem, 
u schodů vedoucích do lesopar-
ku a  u  potravin „U  Sedláčků“. 
Po  dvouletém jednání s  nadří-
zenými orgány se nám konečně 
podařilo si vyjasnit, který orgán 
při stavbě přechodů bude co po-
volovat. Zdá se Vám tato věta 
divná? Věřte, že i  my jsme se 
na  posledním jednání divili, co 
jsme se na odboru dopravy kraj-
ského úřadu dozvěděli. I  když 
by se zdálo, že takový přechod 
pro chodce je jedna stavba, díky 
rozdílným majitelům silničního 
tělesa se dělí i  orgán povolení. 
Stavbu nástupní plochy na pře-
chod pro chodce nám bude po-
volovat odbor dopravy v  Rosi-
cích, ale ostrůvek, který vznikne 
uprostřed silnice, bude povo-
lovat odbor dopravy krajského 
úřadu. Jeden přechod pro chod-
ce, dva povolovací orgány, dvě 
stavební povolení a asi i dvě ko-
laudační řízení.  Člověk by řekl, 
že je to pěkná „šaškárna“. Nebo 
že by bylo moc úředníků a málo 
práce? Kdo ví, jak to je, pro nás 
je však důležitý přislib zmiňova-
ných úředníků, že nám staveb-
ní povolení vydají do léta. Snad 

se nedrží pořekadla, že sliby se 
mají plnit o Vánocích.

Další neméně významnou 
akcí je příprava na  demoli-
ci takzvaného Bendláku, který 
v  současné době celkem hyzdí 
střed naší obce. I když v prvopo-
čátku panoval názor, že bychom 
tento objekt mohli zrekonstru-
ovat a následně jej využít zčásti 
jako obecní úřad, prostory k by-
dlení a  případně také jeho část 
využít ke  komerčním účelům, 
nakonec bylo rozhodnuto, že 
bude výhodnější budovu demo-
lovat. K tomuto rozhodnutí bylo 
přistoupeno především z  dů-
vodu havarijního stavu celého 
objektu, kdy náklady na rekon-
strukci značně převyšují před-
pokládané výdaje na jeho demo-
lici a  následnou výstavbu nové 
budovy. Investiční akce sice 
nebude dokončena v  letošním 
roce, ale začít se někde musí. 
V  budoucnu zde jistě vyroste 
nová, moderní budova, ve  kte-
ré naleznou naši občané nejen 
obecní úřad, ale třeba i ordinaci 
praktického lékaře. Před budo-
vou by mělo vyrůst parkoviště, 
což také jistě přispěje ke zkvalit-
nění života v naší obci a přede-
vším k novým možnostem par-
kování, jež jsou dnes ve  středu 
obce na tragické úrovni.

Naplno se nám také od úno-
ra rozjela činnost v regionálním 
informačním centru na nádraží. 
Pestrost a počet akcí, které toto 
nové zařízení již uspořádalo, 
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I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 30. 11. 2016
2. rozpočtové opatření č. 11/2016
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o míst-

ním poplatku ze psů
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o míst-

ním poplatku z ubytovací kapacity
5. Obecně závaznou vyhlášku č.  4/2016 

o  místním poplatku za  užívání veřejného 
prostranství

6. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016 o míst-
ním poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů

7. Odpisový plán Základní školy a  Mateřské 
školy T.  G.  Masaryka Zastávka, příspěvkové 
organizace na rok 2017.

8. Odpisový plán Domu dětí a  mládeže, 
Zastávka, příspěvková organizace na rok 2017

jsou úctyhodné a  já věřím, že 
elán a  nasazení pracovníkům 
centra vydrží i  do  budouc-
na a  jejich práce zásadně roz-
vine především kulturní život 
v naší obci. Snahou vedení obce 
a  školských zařízení je také vy-
řešení problémů s  kapacitou 
naší základní školy a domu dětí 
a  mládeže. Sice jsme na  úpl-
ném začátku celé investice, tedy 
na úrovni tvorby projektové do-
kumentace, získání stavebního 
povolení a žádosti o získání do-
tace, nicméně pokud se vše po-
daří, základní škola bude mít 
nové učebny v  podkroví hlavní 
budovy a k domu dětí a mláde-
že přibudou další dvě učebny se 
zázemím. V rámci investic však 
známe již jednu jistotu. Společ-
ně se Svazkem vodovodů a  ka-
nalizací Ivančice v letošním roce 
provedeme odstranění havarij-
ního stavu kanalizace a  vodo-
vodu na  ulici Kloboučky, smě-
rem k  bývalému dolu Herring, 

a  stejnou opravu pak bude-
me realizovat na  ulici Babická 
za lékárnou.

Nepolevujeme také v  oblas-
ti odpadového hospodářství. 
I  v  letošním roce chceme pod-
porovat třídění odpadů, kdy ob-
čané mají možnost si vyzved-
nout na  obecním úřadě pytle 
na  PET láhve, které následně 
budou svážet naši zaměstnan-
ci ve  stanovených termínech. 
Na  území obce také přibudou 
dva kontejnery na drobný kovo-
vý odpad, do kterých bude mož-
né odkládat například plechov-
ky od piva, konzervy a podobně. 
V letošním roce opět obec také 
nakoupí a  zdarma zapůjčí ob-
čanům minimálně 50  kusů ná-
dob na  biologicky rozložitelný 
odpad. Tento způsob podpory 
u nás již funguje několik let, stá-
le však nejsou ještě všechny do-
mácnosti vybaveny sběrnou ná-
dobou a biologicky rozložitelný 
odpad ukládají do komunálního 

odpadu, což následně podstatně 
navyšuje cenu za jeho likvidaci. 
Úsporu hledá vedení obce také 
v  oblasti veřejného osvětlení. 
V  současné době připravujeme 
rekonstrukci veřejného osvět-
lení v  části ulice Hutní osada, 
dále pak na ulici Havířská a v le-
soparku. Na  všech těchto mís-
tech bychom chtěli instalovat 
takzvaná LED světla, která mají 
třetinovou spotřebu elektrické 
energie oproti stávajícím.

Vážení spoluobčané, jak již 
jsem psal na  začátku tohoto 
článku, rok 2017 nebude pouze 
o změně letopočtu, ale v mnoha 
případech zaznamenáme také 
změny v životě naší obce. Pevně 
věřím, že vše, co nás čeká, bude 
pro nás všechny přínosem a ra-
dostí. Přeji nám všem krásné 
jarní počasí, hezké velikonoč-
ní svátky a  mnoho příjemných 
chvil strávených v naší obci.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 30. 11. 2016
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9. nájemní smlouvy na  dobu určitou od  1.  1. 
2017 do 31. 12. 2017, Stará osada 9, 11, Hutní 
osada 14, Martinská osada 76, 77, 574, 575

10. nájemní smlouvu na  dobu určitou od  1.  1. 
2017 do 31. 3. 2017, Stará osada 9

11. uzavření smlouvy o zrušení předkupního prá-
va jako věcného práva mezi obcí Zastávka a R. 
a L. L. (byt č. 2 v domě č. p. 569) a pověřuje 
starostu obce jejím podpisem

12. uzavření smlouvy o zřízení předkupního prá-
va jako věcného práva mezi obcí Zastávka J. 
a J. D. (byt č. 2 v domě č. p. 569) a pověřuje 
starostu obce jejím podpisem

13. uzavření smlouvy o  zrušení předkupního 
práva jako věcného práva mezi obcí Zastávka 
a V. K. (byt č. 8 v domě č. p. 569) a pověřuje 
starostu obce jejím podpisem

14. uzavření smlouvy o zřízení předkupního prá-
va jako věcného práva mezi obcí Zastávka 
a S. K. (byt č. 8 v domě č. p. 569) a pověřuje 
starostu obce jejím podpisem

15. podání žádosti o poskytnutí finanční podpory 
v  rámci Integrovaného regionálního operač-
ního programu, oblast podpory 2.4. Zvýšení 
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdě-
lávání a celoživotní učení – infrastruktura pro 
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
(„Přístavba Domu dětí a mládeže Zastávka“) 
a  uzavření příslušného smluvního vztahu se 
společností INNOVA Int.  s. r. o., jehož před-
mětem je poskytnutí poradenské činnosti pro 
poskytnutí příslušné finanční podpory, a po-
věřuje starostu obce podpisem příslušných 
dokumentů

16. podání žádosti o poskytnutí finanční podpory 
v  rámci Integrovaného regionálního operač-
ního programu, oblast podpory 2.4. Zvýšení 
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdě-
lávání a celoživotní učení – infrastruktura zá-
kladních škol („Půdní vestavba základní školy 
Zastávka“) a uzavření příslušného smluvního 
vztahu se společností INNOVA Int. s. r. o., je-
hož předmětem je poskytnutí poradenské 
činnosti pro poskytnutí příslušné finanční 

podpory, a pověřuje starostu obce podpisem 
příslušných dokumentů

17. podání žádosti o poskytnutí finanční podpo-
ry v rámci Ministerstva pro místí rozvoj ČR – 
Program podpora obnovy a rozvoje venkova 
v roce 2017, Oblast podpory DT č. 2 – pod-
pora zapojení generací do  komunitního ži-
vota v obci („Relaxační a komunikační zóna 
u  místního kulturního zařízení Zastávka“) 
a  uzavření příslušného smluvního vztahu se 
společností INNOVA Int.  s. r. o., jehož před-
mětem je poskytnutí poradenské činnosti pro 
poskytnutí příslušné finanční podpory, a po-
věřuje starostu obce podpisem příslušných 
dokumentů

18. podání žádosti o poskytnutí finanční podpo-
ry v rámci Ministerstva pro místí rozvoj ČR – 
Program podpora obnovy a rozvoje venkova 
v roce 2017, Oblast podpory DT č. 5 – pod-
pora obnovy místních komunikací („Oprava 
komunikace na  ulici Dvořákova Zastávka“) 
a  uzavření příslušného smluvního vztahu se 
společností INNOVA Int.  s. r. o., jehož před-
mětem je poskytnutí poradenské činnosti pro 
poskytnutí příslušné finanční podpory, a po-
věřuje starostu obce podpisem příslušných 
dokumentů

19. podání žádosti o  poskytnutí finanční pod-
pory v  rámci Ministerstva školství mládeže 
a tělovýchovy ČR, Státní podpora sportu pro 
rok 2017 („Rekonstrukce a přístavba zázemí 
ve sportovním areálu obce Zastávka“), a po-
věřuje starostu obce podpisem příslušných 
dokumentů.

20. program „Individuální dotace z  rozpočtu 
obce Zastávka v roce 2017“ 

21. poskytnutí individuální dotace Muzeu prů-
myslových železnic z rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2016 ve výši 10 000 Kč na rok 2016

22. poskytnutí individuální dotace TJ  Čechie 
Zastávka z  rozpočtu obce Zastávka v  roce 
2016 ve výši 25 000 Kč na rok 2016

23. dodatek č. 3 k servisní smlouvě č. 2858/2009 
programového vybavení Codexis mezi obcí 
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Zastávka a ATLAS consulting – pořízení do-
plňku Monitor Obecní samospráva a pověřu-
je starostu obce jejím podpisem

24. uzavření Přílohy č.  2 ke  Smlouvě č.  10/08 
o  odstraňování a  separaci komunálního od-
padu v obci Zastávka pro rok 2017 mezi obcí 
Zastávka a  společností KTS Ekologie  s. r. o. 
a pověřuje starostu obce jejím podpisem

25. uzavření Smlouvy o  možnosti provést stav-
bu na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem 
pozemku) mezi obcí Zastávka a  společností 
Rezidence Permoník, a. s., jejímž předmětem 
je novostavba retenční nádrže a  lapače tuků, 
a  s  tím spojenou opravu nebo novostavbu 
kanalizační dešťové přípojky na  pozemcích 
parc. č. 587/3 a 578/1 v k. ú. Zastávka a pově-
řuje starostu obce jejím podpisem

26. uzavření Smlouvy číslo: 1040011780/001 
o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného bře-
mene mezi obcí Zastávka a společností E.ON 
Distribuce, a. s., zastoupenou na základě plné 
moci ze dne 12.  3.  2009 společností E.ON 
Česká republika, s. r. o., jejímž předmětem je 
realizace stavby s  názvem Zastávka Lipová, 
výměna kabelů NN a  následným zřízením 
věcného břemene za účelem umístění distri-
buční soustavy – kabel NN, pojistkové skříně, 
rozpojovací skříně, a to na pozemcích parc. č.: 
199/2, 212/2, 212/1 a 199/20 v k. ú. Zastávka 
a pověřuje starostu obce jejím podpisem

27. uzavření Smlouvy o  provedení záchranného 
archeologického výzkumu mezi obcí Zastávka 
a Moravským zemským muzeem Brno, jejímž 
předmětem je provedení záchranného ar-
cheologického výzkumu v lokalitě Zastávka – 
ulice Babická – přechod pro chodce na stavbě 
Zastávka – ulice Babická – přechod pro chod-
ce, kdy budou dotčeny pozemky parc. č. 193, 
231, 92/1 a 92/2, a pověřuje starostu obce je-
jím podpisem

28. uzavření Smlouvy na zásah do krajské silnice 
mezi obcí Zastávka a Správou a údržbou silnic 
Jihomoravského kraje, příspěvkové organiza-
ce kraje, jejímž předmětem je realizace stavby 

„Zastávka u  Brna  – bezpečné přechody“, je-
jímž investorem je obec Zastávka a  účelem 
je zřízení přechodu pro chodce přes silnici 
II/395, a to na silničním tělese silnic č. II/395 
Vel. Bíteš – Dolní Kounice – Pohořelice v km 
cca 15,900 a 16,000 sil. pasportu.

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

a komisí starosty obce
2. návrh rozpočtu obce Zastávka na rok 2017
3. výroční zprávu o  činnosti základní školy 

za školní rok 2015/2016
4. výroční zprávu o činnosti domu dětí a mláde-

že za školní rok 2015/2016
5. informace o  činnosti příspěvkových organi-

zací obce Zastávka a  jí zřízených organizač-
ních složek.

6. 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, …)

7. záměr prodeje pozemku p. č. 163/5 o výměře 
153 m2, zahrada

8. záměr prodeje pozemku p. č. 155/6 o výměře 
21m2, zahrada

9. výši příspěvku 60 000 Kč pro obec Zastávka 
jako členskou obec Regionální úzkorozchod-
né železnice o. p. s. a pověřuje starostu obce 
a  předsedu finančního výboru začlenit tuto 
částku do rozpočtu obce pro rok 2017.

III. ZO ukládá:
1. starostovi obce zveřejnit návrh rozpočtu 

obce Zastávka na rok 2017 způsobem v mís-
tě obvyklém

2. starostovi obce jednat s  obcí Babice u  Rosic 
o  vytvoření spádového obvodu mateřských 
škol.

IV. ZO neschvaluje:
1. přidělení nájemní smlouvy paní M. O., Stará 

osada 9.
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I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 21. 12. 2016
2. uzavření nájemní smlouvy na  dobu určitou 

od 31. 12. 2016 do 31. 3. 2017 s paní R. H., 
Zastávka, Martinská osada 573

3. rozpočtové opatření č. 12/2016
4. rozpočet obce Zastávka na rok 2017
5. prodej pozemku p.  č. 163/5, zahrada, o  vý-

měře 153  m2 paní I.  K. za  cenu 100  Kč/m2 
a náklady prodeje

6. prodej pozemku p.  č.  155/6, zahrada, o  vý-
měře 21  m2 paní H.  P.  za  cenu 100  Kč/m2 
a náklady prodeje

7. aktualizaci odpisového plánu obce Zastávka 
na rok 2016

8. Ceník poskytovaných služeb obce Zastávka 
na rok 2017

9. termíny jednání Zastupitelstva obce Zastávka 
v prvním pololetí 2017: 25. 1.; 22. 2.; 29. 3.; 
26. 4.; 31. 5.; 28. 6. 2017 v 17.00 hodin

10. prominutí nájemného za  pronájem 
Dělnického domu v  roce 2017 u  příležitos-
ti konání společenských akcí (ples, schůze) 
pro organizace SDH Zastávka, Zahrádkáři 
Zastávka, Občanské sdružení mažoret-
ky Anife Rosice, Svaz tělesně postižených 
Rosice, KSČM Zastávka, TJ Čechie Zastávka, 
Klub seniorů Zastávka a  Svazu neslyšících 
a  nedoslýchavých v  ČR, oblastní organizace 
Brno-venkov

11. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zá-
kona o  obcích, odměnu neuvolněným čle-
nům zastupitelstva za výkon předsedy výbo-
ru zastupitelstva nebo komise starosty obce 
ve výši 1 442 Kč měsíčně, za člena výboru za-
stupitelstva nebo komise starosty obce ve výši 
1 176 Kč měsíčně a odměna za výkon funkce 
člena zastupitelstva je ve výši 599 Kč měsíčně. 
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2017

12. že v případě souběhu odměn za výkon funk-
ce neuvolněným členem zastupitelstva (před-
seda výboru nebo komise, člen výboru nebo 
komise), bude takovému členu zastupitelstva 
poskytována odměna pouze ve výši nejvyšší 
odměny.

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

a komisí starosty obce
2.  záměr prodeje pozemku p. č. 142/10 o výmě-

ře 38 m2, ostatní plocha, a záměr prodeje po-
zemku p. č. 155/1 o výměře 38 m2, zahrada.

III. ZO ukládá:
1. starostovi obce zveřejnit rozpočet obce 

Zastávka na  rok 2017 způsobem v  místě 
obvyklém

2. starostovi obce zveřejnit termíny jednání 
Zastupitelstva obce Zastávka na  1.  pololetí 
2017 způsobem v místě obvyklém.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 21. 12. 2016

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 25. 1. 2017
I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce ko-

naného dne 25. 1. 2017

2. rozpočtové opatření č.  1/2017 obce 
Zastávka
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3. poskytnutí individuální dotace TJ  Čechie 
Zastávka,  z. s., z  rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2017 ve výši 450 000 Kč na rok 2017

4. poskytnutí individuální dotace FKM 
Kahan,  z. s., z  rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2017 ve výši 100 000 Kč na rok 2017

5. poskytnutí individuální dotace HC 
Zastávka,  z. s., z  rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2017 ve výši 60 000 Kč na rok 2017

6. poskytnutí individuální dotace Klub senio-
rů Zastávka, z. s. z rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2017 ve výši 40 000 Kč na rok 2017

7. poskytnutí individuální dotace Svaz ne-
slyšících a  nedoslýchavých v  ČR,  z. s., zá-
kladní organizace Brno-venkov, p. s., z roz-
počtu obce Zastávka v  roce 2017 ve  výši 
10 000 Kč na rok 2017

8. poskytnutí individuální dotace Svaz tě-
lesně postižených v  České republice,  z. s., 
místní organizace Rosice z  rozpočtu obce 
Zastávka v  roce 2017 ve  výši 12 000  Kč 
na rok 2017

9. poskytnutí individuální dotace Zahrádkáři 
Zastávka,  z. s. z  rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2017 ve výši 20 000 Kč na rok 2017

10. poskytnutí individuální dotace Klub dů-
chodců Zbýšov z  rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2017 ve výši 2 000 Kč na rok 2017

11. poskytnutí individuální dotace Pobočný 
spolek zdravotně postižených Zbýšov 
z  rozpočtu obce Zastávka v  roce 2017 
ve výši 2 000Kč na rok 2017

12. poskytnutí individuální dotace VSK 
Technika, oddíl krasobruslení,  p. s. z  roz-
počtu obce Zastávka v  roce 2017 ve  výši 
10 000 Kč na rok 2017

13. odpisový plán obce Zastávka na rok 2017
14. Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Domu dětí 

a mládeže Zastávka, příspěvkové organiza-
ce, jehož předmětem je změna přílohy č. 1 
a  v  ní změna výměry svěřeného pozemku 
p.  č. 289/2, ostatní plocha, výměra 72  m2, 
cena 3 329,49 Kč

15. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-
014330039330/001  – pozemek parc.  č. 
802/1 (kabelové vedení NN) mezi obcí 
Zastávka a E.ON Distribuce, a. s.

16. Smlouvu o  zřízení věcného břemene č. 
ZN-014330030305/001 – pozemek parc. č. 
734/1, 748/3, 759/1, 761/4, 761/7, 761/15, 
774/4, 774/5, 774/6, 774/10, 774/11, 
1272/29 (kabelové vedení NN) mezi obcí 
Zastávka a E.ON Distribuce, a. s.

17. prodej pozemku p.  č. 142/10, ostatní plo-
cha o  výměře 38  m2 a  prodej p.  č. 155/1 
o  výměře 38  m2, zahrada, manželům  Č. 
za cenu 100 Kč/m2 a náklady prodeje

18. nájemní smlouvu č.  2637100617 mezi 
Českými drahami,  a. s., a  obcí Zastávka, 
jejímž předmětem je nájem pozemků 
p.  č. 1271/18, p.  č. 1271/19, p.  č. 1271/20 
za částku 2 360 Kč za rok

19. Smlouvu o  vstupu na  nemovitost, o  pod-
mínkách zřízení stavby a  jejího provozu 
mezi obcí Zastávka a  Svazkem vodovodů 
a  kanalizací Ivančice pro akci „Zastávka 
novostavba vodovodu a prodloužení kana-
lizace – ulice Babická“

20. Smlouvu o poskytnutí odborné poradenské 
služby v oblasti BOZP mezi obcí Zastávka 
a BSP Consulting, s. r. o., jejímž předmětem 
je poskytování odborné poradenské služby 
v oblasti BOZP

21. uzavření Servisní smlouvy mezi dodava-
telem společností PAMIRO TEAM,  s. r. o., 
a  obcí Zastávka, jejímž předmětem je do-
dávka a provoz kopírovacího setu

22. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené 
mezi obcí Zastávka a  panem M.  Š, jejímž 
předmětem je změna čl. II nájemné a čl. III 
doba konání nájmu

23. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o právu 
stavby mezi obcí Zastávka a  společností 
Rezidence Permoník,  a. s., jejímž předmě-
tem je realizace stavby „Parkoviště pro po-
lyfunkční dům – Hornický dům“
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24. uzavření smlouvy o  bezúplatném převo-
du mezi obcí Zastávka a  Českou repub-
likou  – Hasičským záchranným sborem 
Jihomoravského kraje, jejímž předmětem 
je bezúplatné užívání radiostanice ruč-
ní typ EASY a  nabíječe jednonásobného 
HR5939

25. revokaci usnesení ze dne 26. 10. 2016 (uza-
vření Smlouvy o  dílo na  realizaci stav-
by „Výstavba přechodu pro chodce v  obci 
Zastávka na  ulici Babická“ mezi obcí 
Zastávka a panem L. S., 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 orga-

nizací obce Zastávka a jí zřízených organi-
začních 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, …)

4. záměr prodeje pozemku p. č. 1171/1 o vý-
měře 58  m2, ostatní plocha, p.  č. 1172/1 
o  výměře 107  m2, zahrada, p.  č. 1169/1 
o  výměře 135  m2, zahrada, p.  č. 1169/2 
o výměře 111 m2, zahrada.

5. záměr prodeje p. č. 3/1 o výměře 105 m2, za-
hrada, a p č. 3/2 o výměře 105 m2, zahrada

6. podání žádostí o  dotace z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje obcí Zastávka v pří-
slušných oblastech.

7. záměr prodeje pozemku p.  č. 1003/7, za-
hrada, o výměře 136 m2.

PŘÍJMY:

IV. čtvrtletí roku 2015 .............34 536,00 Kč

I. čtvrtletí roku 2016 ................32 730,00 Kč

II. čtvrtletí roku 2016 ..............31 620,00 Kč

III. čtvrtletí roku 2016 .............35 310,00 Kč

CELKEM ............................134 196,00 Kč

VÝDAJE:

Odvoz ostatních odpadů ........79 368,90 Kč

Veřejné osvětlení – oprava .....35 097,00 Kč

Veřejné osvětlení – el. energie ...19 730,10 Kč

CELKEM ............................134 196,00 Kč

POUŽITÍ PŘÍSPĚVKU K ČÁSTEČNÉ ÚHRADĚ NÁKLADŮ 
OBCE VYNALOŽENÝCH V SOUVISLOSTI S AZYLOVÝM 
ZAŘÍZENÍM V ROCE 2016
Poskytovatelem příspěvku je Správa uprchlických zařízení 
Ministerstva vnitra ČR

V Zastávce 5. 1. 2017, RNDr. Petr Pospíšil, starosta obce
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První problém se objevil 
v  oblasti třídění odpadů, kdy 
se opakované občané setka-
li s  tím, že kontejnery na  tří-
děný odpad jsou přeplněné 
a  v  jejich okolí se povaluje 
mnoho papíru a  plastů, kte-
ré se do  kontejneru již neve-
šly. V  mnoha případech však 
nebyla na  vině kapacita sběr-
ného místa, ale spíše nevhod-
ný postup občanů, kteří toto 
místo k  odložení tříděného 
odpadu využili. V  některých 
případech si dokonce občané 
kontejnery na separovaný od-
pad pletou s nádobami na ko-
munální odpad, proto není 
problém v  nich najít televi-
zor, různý komunální odpad, 
koberec a  dokonce i  popel 
z  kamen. Poučování o  tom, 
že tento odpad do kontejneru 
na  papír, plast anebo na  sklo 
nepatří, je zbytečné, protože 
ten, kdo tímto znehodnocuje 
již vytříděný odpad, by si z ta-
kového poučování zřejmě nic 
nedělal.

Proto bych rád spíše připo-
mněl jinou záležitost, kterou 
v  mnoha případech také za-
příčiňuje přeplnění kontejnerů 
na separovaný odpad. Jedná se 
především o  krabice uložené 
do kontejneru v nerozloženém 
stavu, plastové lahve, které ne-
jsou sešlápnuté a  ostatní oba-
ly ponechané občany ve  svém 
původním tvaru, a  ne zde-
formované tak, aby v  kon-
tejneru zabíraly co nejmé-
ně místa. Rozložená papírová 
krabice, sešlápnutá plastová lá-
hev nebo třeba sešlápnutá kra-
bice od mléka zabere desetinu 
místa pro své uložení, než když 
takovýto obal necháte v  pů-
vodním tvaru. Z  toho pak vy-
plývá, že když budeme všichni 
takto tříděný odpad do kontej-
nerů ukládat, vejde se nám jej 
tam minimálně desetkrát více 
a nebude třeba opakovaně ko-
lem kontejnerů uklízet, nebu-
deme se muset na  nepořádek 
na  místech s  kontejnery neu-
stále dívat.

Druhý problém, kterým se 
komise životního prostředí 
zabývala, je také již řekněme 
dlouhodobý. Jsou to takzva-
ní pejskaři. Nechci se teď do-
tknout všech majitelů psů, 
i  já jsem jedním z  nich, ale je 
pravdou, že to co se na  veřej-
ných plochách objevilo, když 
se rozpustil sníh, je mírně ře-
čeno nechutné. Dříve se spíše 
řešilo, že na  travnatých plo-
chách se povalují odpadky, 
PET láhve a různé obaly. Dnes 
je tomu ale jinak. Odpad-
ky nahradily psí exkrementy 
a to v daleko větším množství, 
než tomu bylo právě u odpad-
ků. Navíc je problém i s  jejich 
uklízením. Na  tento druh od-
padu nejde uspořádat úklido-
vou akci, ať už prostřednictvím 
preventivní výchovy žáků na-
šich školských zařízení, nebo 
třeba v  rámci dobrovolnické 
akce, která se bude konat v le-
tošním roce již podruhé. Proto 
nezbývá nic jiného než to, že si 
kolem bytových domů uklidí 
občané, kteří se na nepořádek 
nemohou dívat. Anebo se po-
čká, až se psí lejno rozpadne, 
případně bude uklizeno při se-
kání trávy. A tak si říkám, je to-
hle vůbec třeba? Má to nějakou 
logiku? Podle mého názoru 
nemá. Když si vezmu, že žád-
ný pejsek většinou není zadar-
mo a pokud se někdo rozhod-
ne si jej pořídit, často investuje 

DISKUZE NAD ODPADY
Tak by se dalo nazvat téměř každé zasedání komise 
životního prostředí, jejíž členové se pravidelně schází 
na obecním úřadě, kde se zabývají problematikou 
odpadového hospodářství, tříděním odpadů, plánováním 
výsadby nových stromů a ostatních dřevin na veřejných 
prostranstvích, řešením problematiky znečišťování 
veřejného prostranství a mnohým dalším. V poslední době 
členové komise řešili především dva zásadní problémy, 
s nimiž se na ně obracejí občané naší obce.
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nemalé finanční prostřed-
ky. Další nemalé peníze jistě 
stojí prohlídky u  veterináře, 
preventivní očkování, odčer-
vení a  v  neposlední řadě kva-
litní zdravá strava pro miláčka. 
Proto si myslím, že investice 
asi jedné stokoruny měsíčně 
do  pytlíků na  psí exkrementy, 
případně ruličky sáčků do od-
padkového koše si může jistě 
každý majitel pejska dovolit. 
Pak už jen zbývá ohnout záda 
a  to, co pejsek po  sobě zane-
chá na  veřejném prostranství, 
sebrat do  pytlíku a  vyhodit 
do popelnice, případně do od-
padkového koše. Na některých 
místech v  obci jsou umístě-
ny stojany s pytlíky na psí ex-
krementy, ale bohužel často se 
stává, že v nich pytlíky nejsou. 
Ne, že by je obecní zaměstnan-
ci nedoplňovali, ale většinou 
po  doplnění jeden z  prvních 
pejskařů odebere celý svazek 
pytlíků, a tak na ostatní již ne-
zbyde. To je samozřejmě ne-
příjemné ve  chvíli, kdy by jej 
další pejskař potřeboval. Pro-
to je třeba se na tuto možnost 
nespoléhat. Je dobré pamato-
vat na to, že tak, jako je chova-
tel pejska jeho majitelem, jeho 
majetkem je i  to, co po  sobě 
pejsek na  veřejném prostran-
ství zanechá. Tudíž je jeho po-
vinností po něm i uklidit.

Občas se na mě obracejí ob-
čané s  tím, že upozornili ma-
jitele pejska, který vykonal 
svou potřebu na  chodníku, 
aby po něm uklidil, ale že byli 
posláni do  nepatřičných míst 

a  že je s  tím třeba něco udě-
lat. Ale co s  tím má vedení 
obce dělat? Když v sobě nemá 
člověk kousek úcty a slušnosti 
a po svém pejskovi neuklidí to, 
co na  chodníku zanechal, po-
chybuji, že upozorňující do-
pis, výtka nebo něco podob-
ného, i když z obecního úřadu, 
něco napraví. Podle mě existují 
dvě možnosti. Buď se chovate-
lé pejsků začnou chovat sluš-
ně a  po  svých pejscích uklidí, 
anebo pro tuto službu obec za-
koupí kvalitní vybavení a  při-
jme pracovníka, který se bude 
zabývat úklidem tohoto druhu 
znečištění. Máme tu však další 
problém, všechno stojí peníze. 
A to je otázka na členy zastupi-
telstva obce. Oni budou muset 
rozhodnout, kde se finanční 
prostředky na  takovouto služ-
bu vezmou. Ubereme na  re-
konstrukci místních komu-
nikací, kanalizace, vodovodu, 
dětském hřišti anebo podpoře 
spolkových organizací? Také se 
rýsuje možnost navýšení po-
platků za psa. V okolí funguje 

poplatek i 1500 Kč a to po pej-
scích obec ani město neuklízí 
veřejná prostranství. Když my 
budeme uklízet, kolik by měl 
poplatek činit? Bylo by třeba 
vše propočítat, aby to obec fi-
nančně nezatěžovalo, ale od-
haduji to tak na 2000–3000 Kč 
za  jednoho pejska na  rok. 
A  tak si říkám, majitelé pejs-
ků, chceme to tak? Já myslím, 
že nechceme a ani to není tře-
ba. Když budeme po svých pej-
scích uklízet, nikdy se už ani 
takovýto článek v našem zpra-
vodaji nemusí objevit. A já vě-
řím, že to společnými silami 
dokážeme.

A tak mi můj příspěvek do-
volte zakončit prosbou: ob-
čané, prosím, PET láhve se-
šlapávat, kartonové krabice 
rozdělávat a po svých pejscích 
uklízet. Věřte, že tyhle tři malé 
úkony nám jistě zpříjemní ži-
vot v naší obci a hlavně se ne-
budeme muset stydět za vzhled 
naší obce.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce
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Tato nová služba poskyto-
vaná v  RIC Zastávka se za-
měřuje na  rozšíření čtenářství 
a  vztahu ke  knihám. Půjčení 
je zdarma, bez registrace a vý-
půjčních lhůt. Během otevíra-
cí doby RIC se knihy mohou 
půjčovat a  vracet. Vrátit kni-
hu je možné i  na  nádražích, 

kde funguje podobná služba. 
Pokud vybranou knihu vrátit 
nechcete, můžete ji vyměnit 
za  jakoukoliv jinou knihu ze 
své knihovny, pokud po obsa-
hové a formální stránce odpo-
vídá obecnému vkusu. Knihy 
jsou pravidelně doplňovány 
vyřazenými knihami z Obecní 

knihovny Zastávka, případně 
knihami darovanými občany. 
Všechny knihy jsou opatře-
ny záložkou s  e-mailovou ad-
resou, na  kterou můžete po-
slat zprávu o  tom, kam až jste 
s knihou docestovali.

Jarmila Zahradníková, 
knihovnice

Hasičský sbor Zastávka se zapojil do akce

Zapojte se s námi do úklidu obce Zastávka a jejího okolí!

V sobotu 8. dubna 2017
sraz v 10:00 u hasičské zbrojnice.

S sebou si vezměte rukavice, pracovní oblečení a obuv.
Vaši případnou účast nahlaste na tel.: 721 553 776 

nebo na e-mail: zdenekmilan@gmail.com.

Jak vše bude probíhat?
Dobrovolníci se přihlásí předem na uvedené kontakty, aby organizátor věděl, 
kolik nás na úklid vyrazí a kolik bude třeba pytlů na odpadky. Sestavené 
skupiny dobrovolníků obdrží pytle na odpadky a bude jim přidělena trasa, 
kde provedou sběr odpadků. Po naplnění pytle s odpadky, jej zanechají 
na smluveném místě. Pytle následně budou svezeny hasiči do sběrného 
střediska odpadů obce Zastávka. Po ukončení celé akce (cca 12:00) se 
účastníci sejdou opět u hasičské zbrojnice, kde bude připraveno občerstvení 
pro účastníky (opékání špekáčků) a pro děti malé dárky. Samozřejmě bude 
možná exkurze na hasičské zbrojnici a prohlídka hasičských vozidel.

KNIHA NA CESTY

Akce se koná pod záštitou a s podporou Ministerstva životního prostředí
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Přehled trestné činnosti v teritoriu obce Zastávka od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Celkem bylo ve shora uvedeném období šetřeno 39 trestných činů, přičemž u 18 trestných 
činů byl zjištěn pachatel.

SKLADBA TRESTNÝCH ČINŮ:

krádeže věcí z vozidel a součástek vozidel 4 případy

krádeže vloupáním do rodinných domů, 
firem, novostaveb, st. buněk a garáží 6 případů

krádeže prosté 4 případy

řízení vozidla pod vlivem návykové látky 
(alkohol, drogy) 8 případů

ostatní trestná činnost

17 případů (jedná se zejména o trestné činy 
neplacení výživného, maření výkonu úředního 

rozhodnutí, podvody, neoprávněné držení platební 
karty, poškození cizí věci a fyzické napadání)

Přehled spáchaných přestupků v teritoriu obce Zastávka od 1. 1. 2016 
do 31. 12. 2016)

Celkem bylo za uvedené období šetřeno 72 přestupků, z čehož byl u 43 přestupků zjištěn 
pachatel.

SKLADBA PŘESTUPKŮ:

přestupky proti majetku 14 případů

řízení vozidla pod vlivem návykové látky 
(alkohol, drogy) 15 případů

přestupky proti občanskému soužití 23 případů

ostatní přestupky 20 případů

přestupky řešené na místě, v blokovém řízení
126 případů (jednalo se především o přestupky 

na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu 
na pozemních komunikacích)

U  trestných činů převláda-
jí, jak je vidět u výše uvedené-
ho přehledu, majetkové trestné 

činy, tj. krádeže vloupáním 
do objektů firem, garáží a krá-
deže vloupáním do  rodinných 

domů, novostaveb a stavebních 
buněk.

Dále bylo v  obci Zastáv-
ka provedeno 25 šetření. Tato 
šetření se týkala součinnosti 

s  ostatními složkami Policie 
ČR, zpráv pro soudy a  dalších 
státních organizací.

Informace poskytla
Policie ČR,

obvodní oddělení Rosice
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Projekt místní knihov-
ny Kniha na  cesty zde nabízí 
příchozím čtivo z  vyřazené-
ho knihovního fondu. Kni-
hy i  časopisy si můžete vy-
půjčit, vyměnit nebo vzít. Čas 
mezi odjezdy spojů můžete až 
do  konce března vyplnit pro-
hlídkou výstavy obrazů Dana 
Růžičky nazvanou Žvířecí ka-
lendář. Studovat lze i  obsáh-
lou expozici Vlastivědného 
spolku Rosicka-Oslavanska 

mapující vývoj hornické obce 
Zastávka.

Velmi oblíbenou aktivitou 
se ihned od  počátku stal cyk-
lus seminářů Zpátky do lavic, 
který RIC Zastávka pořádá 
společně s Klubem absolventů 
gymnázia.

O  tematické přednášky do-
posud projevilo zájem celkem 
70  studentů, kterým se zaste-
sklo po  školních škamnách. 
Organizátoři semináře jsou 

velmi potěšeni popularitou 
nabízeného programu. Vzhle-
dem k  omezené kapacitě pro-
stor ale nebudou moci naráz 
vyhovět všem přihlášeným. 
Na podzimní měsíce letošního 
roku se však připravuje další 
cyklus seminářů a velmi expo-
novaná témata se snad v přípa-
dě stálého zájmu podaří zopa-
kovat. Velmi sympatickou byla 
i hojná divácká účast obou ces-
tovatelských promítání.

V ZASTÁVKOVÉM EPICENTRU – 
RIC ZASTÁVKA

Od února letošního roku je pro veřejnost pravidelně otevřeno REGIONÁLNÍ 

INFORMAČNÍ CENTRUM. Každý všední den v časech 9:00–12:00 a 13:00–

15:00 je možné zavítat do zrekonstruovaných prostor, které se nacházejí 

mezi zastávkami vlaku a autobusu.

Autor fotografie Petr Sázavský
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Portál Rosicko.cz je v provo-
zu už šestnáctý rok. V roce 2001 
jej v  Zastávce založili studen-
ti pod názvem E-METRO.cz 
a postupně se z něj stal největší 
informační web v regionu. Ro-
sicko.cz denně přináší informa-
ce o všem, co se v regionu děje. 
Portál není zaměřený na speci-
fické téma, a  proto si na  něm 
každý najde něco zajímavého.

Největší sekcí portálu jsou 
denně aktualizované nabídky 
zaměstnání a brigád na Rosic-
ku. Firmy a personální agentu-
ry zde zadávají volné pracovní 

nabídky. Nejnovější nabídku 
míst ve vašem okolí najdete na  
www.rosicko.cz/prace.

Pořádáte kulturní akci? Vy-
užijte směle kalendáře regio-
nálních akcí. Pozvánku můžete 
publikovat v  přehledném se-
znamu událostí z  celého regi-
onu na adrese www.rosicko.cz/
kalendar-akci. Nejzajímavější 
a  nejčtenější akce se automa-
ticky zveřejní na regionální fa-
cebookové stránce, kde ji uvidí 
stovky fanoušků.

Portál Rosicko.cz podporuje 
regionální dění a  spolupracuje 

s  řadou institucí v  regionu, 
např. s Kulturním informačním 
centrem Rosice a  Domem dětí 
a  mládeže Zastávka. Píšeme 
o Rosicku pro Rosicko.

Věra Sychrová

V  sobotu 25.  března 2017 
přiletí do  RICu první vlaštov-
ka v  podobě dětského diva-
delního představení Pohád-
ka O  koblížkovi a  v  sobotu 
22. dubna 2017 bychom chtěli 
vypravit zájezd do ZOO a zá-
mek Lešná. Společně se stu-
denty gymnázia podporujeme 
obnovu místních tradičních 
majálesových oslav, které by 
letos měly proběhnout v pátek 
12.  května a  společně s  DDM 

a  dalšími zastáveckými orga-
nizacemi se budeme podílet 
na organizaci a propagaci Dne 
dětí, který proběhne 27. květ-
na v areálu fotbalového stadio-
nu Čechie.

Realizujeme také předpro-
dej vstupenek na vybrané akce 
v  regionu a  snažíme se o nich 
informovat veřejnost prostřed-
nictvím přehledu Co se děje 
v regionu.

Sledujte náš profil i  naši 
stránku na  facebooku. In-
formace o  připravovaných 
programech najdete také 
na  www.riczastavka.cz nebo 
na  veřejných plakátovacích 
plochách.

Budeme rádi, pokud se brzy 
zastavíte mezi zastáveckými 
zastávkami. Těšíme se na vás.

Lukáš Volánek,
vedoucí RIC

PORTÁL ROSICKO.CZ UŽ 16 LET 
REFERUJE O AKTUÁLNÍM DĚNÍ 
V REGIONU
Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si přečíst aktuální zprávy anebo 
naplánovat akci na víkend? Na webovém portálu www.rosicko.cz najdete vše, 
co o dění v regionu chcete vědět.
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Okresní kolo Přeboru 
školních družstev 
v šachu 6. 12. 2016

V  kategorii prvního stup-
ně základních škol jsme mezi 
4  družstvy marně hledali do-
mácí reprezentanty. Protože se 
na turnaj dostavila dvě družstva 
středních škol a 9 družstev dru-
hého stupně  ZŠ (a  odpovídají-
cích ročníků víceletých gym-
názií), rozhodli se pořadatelé 

uspořádat pro tyto dvě katego-
rie společný sedmikolový turnaj 

se samostatným vyhodnocením 
obou kategorií.
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YŠACHISTÉ TJ ČECHIE 
ZASTÁVKA 
ANEB O DĚNÍ 
NA 64 POLÍCH

Výsledky Okresního kola Přeboru školních družstev v šachu 6. 12. 2016

Poř. Družstvo + = - Body PH 2

1 SŠ – G TGM Zastávka 7 0 0 24,0 113,0

2 ZŠ Kuřim Tyršova 5 1 1 20,5 118,0

3 G Tišnov 5 1 1 20,0 117,0

4 ZŠ TGM Zastávka „A“ 4 0 3 18,0 94,5

5 SŠ – G Tišnov 4 0 3 17,0 101,0

6 ZŠ Kuřim Jungmannova 3 0 4 14,5 99,0

7 ZŠ TGM Rajhrad 4 0 3 14,0 103,0

8 ZŠ Střelice 4 0 3 14,0 77,0

9 ZŠ TGM Zastávka „B“ 1 1 5 10,0 79,0

10 ZŠ Drásov 2 0 5 8,5 100,0

11 ZŠ Rosice 1 1 5 7,5 87,5
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Turnaj ovládlo domácí druž-
stvo G  TGM Zastávka ve  slo-
žení Daniela Dumková, David 
Dumek, Julie Richterová, Ond-
řej Odehnal, Radek Musil, které 
uhrálo 24  bodů z  28  možných 
a tím si zajistilo postup do kraj-
ského kola. V kategorii druhé-
ho stupně základních škol si 
nejlépe vedlo družstvo ZŠ  Ku-
řim Tyršova. Jen o  půl bodu 
méně v  celkovém skóre odsu-
nulo na  druhé místo družstvo 
G  Tišnov. Tato družstva si vy-
bojovala postup do  krajského 
kola. Bronz zůstal (již potřetí 
v  řadě) doma díky „A“  druž-
stvu ZŠ a  MŠ TGM  Zastávka, 
za  které nastupovali Petr Pe-
čenka, Rudolf Richter, Richard 
Brázda, Martin Žaža a  David 
Ševčík.Vánoční oddílový turnaj 
18. 12. 2016

Že se šachisté najdou i mezi 
tanečníky, svědčí bodový zisk 
Michala Holého z  proslulé ta-
neční skupiny Mighty Shake 
Zastávka na  vánočním turna-
ji  – hned v  prvním kole pora-
zil jednu z  opor našeho Áčka! 
V  průběhu turnaje nechybělo 
samozřejmě přátelské pošťu-
chování a  vtipné komentáře. 
Takřka v  pravé poledne jsme 
mohli vyhlásit výsledky a ode-
brat se na oběd.

Vyškovská rošáda 
7. 1. 2017

Počáteční diskuze nehra-
jícího doprovodu se nesly 
ve  znamení mrazivých ran-
ních minim, kdy byly ke slyše-
ní hodnoty v rozmezí -23 °C až 

-17 °C. V  turnaji špuntů (roč-
ník 2009+) náš oddíl zastupo-
val pouze šachový materiál. 
V turnaji B (2005+) jsme mezi 
70  účastníky měli tři zástupce. 
David Žaža (21.) a Honza Kup-
ka (30.) uhráli 4 body ze 7 mož-
ných, Lukáš Moos (36.) přesnou 
polovinu (3,5  b). V  turnaji  C 
(1999+) mezi 50 účastníky naše 
barvy hájili také tři borci. On-
dra Kupka obsadil 47. místo se 
2  body, Martin Žaža obsadil 
34. místo se 3 b. Petr Pečenka si 
v posledním kole připsal výhru 
nad Julčou Richterovou, což 
mu při zisku 4,5 bodu zajistilo 
celkové 10. místo!

KP družstev mládeže

V sobotu 14. 1. 2017 hostila 
Zastávka 2.  sraz KP  družstev 
mládeže v  šachu. Lehké obavy 
pořadatelů srazu vzbuzoval pá-
teční stužkovací ples místního 

gymnázia, neboť po  zkušenos-
tech z  let minulých bylo ne-
jisté, v  jakém stavu v  sobotu 
ráno sál bude. Proto pořada-
telé včas podnikli protiopatře-
ní na různých místech – nevá-
hali dokonce použít trojského 
koně v  řadách studentů. Vše 
se v  dobré obrátilo, a  tak po-
řadatelský tým mohl v  klidu 
připravit materiál na  stoly, za-
pojit ozvučení a vítat dorazivší 
výpravy. Nakonec se už čekalo 
jen na  příjezd vlaku od  Brna, 
ve  kterém cestovaly zbylé vý-
pravy. Ihned po příchodu z ná-
draží vedoucí usadili svoje svě-
řence ke  stolům a  díky tomu 
se turnaj zahájil v  čase uvede-
ném v propozicích. Až na oje-
dinělé hlasitější výjimky drželi 
účastníci svoje projevy na  níz-
ké úrovni hlasitosti (poprvé 
a naštěstí i naposledy bylo nut-
no vyzývat přítomné ke  klidu 
v závěru druhého kola). Složení 
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některých družstev ovlivnily 
choroby řádící po celém území 
kraje, některé týmy proto na-
stupovaly se čtyřmi hráči. Naše 
družstvo nejprve dostalo kaná-
ra od  ŠK  Kuřim  „E“, v  dalším 
kole porazilo Lokomotivu  „E“ 
3:2 a v posledním kole prohrálo 
s  Ratíškovicemi 4:1. Se ziskem 
6 bodů bylo po 6 kolech na prů-
běžném 13. místě. Poslední sraz 
se konal 4.  3.  2017 ve  Vyško-
vě v  hotelu Dukla. Naše druž-
stvo v  prvním duelu porazilo 
ŠK  Moravská Slavia Brno 4:1. 
Ve druhém zápase jsme se chví-
li o  výsledek obávali, ale na-
konec v  zápise výhra 3:2 nad 

ŠK  Veselí nad Moravou byla. 
Odměnou za  tyto dvě výhry 
nám losovací program do  po-
sledního kola nadělil nejsilnější 
družstvo soutěže. Kanára jsme 
od kuřimského Céčka těsně ne-
dostali (0,5:4,5). A tak po slab-
ších dvou úvodních třetinách 
lze hovořit o slušném závěru.

Gillarův memoriál 
18. 2. 2017

V  turnaji mladších žáků 
(ročník 2005 a  mladší) jsme 
mezi 81  účastníky měli troji-
ci reprezentantů. Lukáš Moos 
se po  úvodní výhře dostal 

do stavu jakési podivné euforie, 
která se vyznačovala tím, že se 
ve vyhraných pozicích (zisk fi-
gury) věnoval pouze útoku, při-
čemž nedbal dění v jiných čás-
tech šachovnice, což ve  finále 
vyústilo v trojici po sobě jdou-
cích proher. Následovala do-
mluva, která se projevila třemi 
výhrami. Celkové 4  body zna-
menaly 33. místo. Honza Kup-
ka měl lepší rozjezd (0, 1, 1, 1), 
ale pak přišly dvě prohry, aby 
v  posledním kole slavil výhru, 
4  body a  27.  místo. Nejlépe si 
vedl David Žaža, který s  jed-
nou prohrou a  dvěma remíza-
mi nasbíral 5  bodů a  uzavíral 

P. Družstvo + = - Body PH 2 PH 3

1 ŠK Kuřim „C“ 8 1 0 25 35,5 16,0

2 ŠK Lokomotiva Brno „C“ 7 2 0 23 37,5 17,5

3 ŠK DURAS BVK Královo Pole „B“ 6 0 3 18 25,5 12,5

4 ŠK Lokomotiva Brno „D“ 5 1 3 16 26,0 12,0

5 ŠK Kuřim „E“ 5 1 3 16 24,0 11,0

6 ŠK Kuřim „F“ 5 0 4 15 24,5 11,0

7 Kvasaco Vacenovice 5 0 4 15 23,0 10,5

8 ŠK Rozrazil Brno „A“ 5 0 4 15 21,5 9,0

9 ŠK Kuřim „D“ 4 0 5 12 22,0 11,0

10 ŠK Lokomotiva Brno „E“ 4 0 5 12 22,0 10,5

11 SK Vyškov 4 0 5 12 20,0 8,5

12 Šachy Zastávka 4 0 5 12 19,0 8,5

13 SK Baník Ratíškovice 3 2 4 11 25,0 10,5

14 ŠK Veselí nad Moravou 2 1 6 7 21,0 9,5

15 ŠK Moravská Slavia Brno 1 0 8 3 9,0 3,5

16 ŠK Rozrazil Brno „B“ 0 0 9 0 4,5 2,0

Výsledky KP družstev mládeže
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TOP  10, přičemž v  kategorii 
do  10  let skončil na  stříbrné 
příčce! V  turnaji starších žáků 
(2001+) jsme měli také tři zá-
stupce. Ondrovi Kupkovi turnaj 
moc nevyšel, ale 2  body taky 
nejsou k  zahození. O  tom, že 
byl turnaj čítající 41  účastníků 

velmi vyrovnaný svědčí i to, že 
Petr Pečenka se 4  body obsa-
dil 16.  místo a  Martin Žaža se 
4,5  body 8.  místo! Martin měl 
dokonalý rozjezd  – ze čtyř zá-
pasů získal 3,5 bodu a  jako je-
diný hráč dokázal porazit prv-
ního nasazeného a  pozdějšího 

vítěze turnaje Matěje Tajovské-
ho (5,5 bodu).

Tišnovská věž

V sobotu 25. 2. 2017 se hrál 
v  tišnovské sokolovně OP  Br-
no-venkov v rapid šachu – tur-
naj známý jako Tišnovská věž. 
Letos bylo na  startovní listině 
30 hráčů ze 4 oddílů (Ivančice, 
Kuřim, Tišnov, Zastávka).

Okresním přeborníkem pro 
rok 2017 se stal František Lašto-
vička (7,5  b), stříbrnou příčku 
obsadil Pavel Krupica (6,5 b) – 
oba ŠK  Kuřim. Na  bronzovém 
stupínku stanul nejlepší domá-
cí borec Karel Maláska (6,5 b), 
který zároveň dělal hlavního 
rozhodčího a  ještě stíhal dě-
lat hlavního operátora výpo-
četní techniky – klobouk dolů! 
Na  čtvrtém místě se umístil 
nejlepší žák  – kuřimský To-
máš Kříž (6 b), na pátém místě 
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skončil nejlepší senior – kuřim-
ský Jiří Majer (6 b).

A jak si vedli zástupci našeho 
oddílu? Podle výsledků – obsa-
dili místa v  dolní polovině ta-
bulky: 17. Martin Žaža 4,5  b; 
19.  Petr Pečenka 4  b; 21.  Du-
šan Lacko 4 b; 22. Rudolf Kla-
pal 4  b; 24.  Petr Vrbík 3,5  b; 
25. Aleš Dumek 3,5 b; 29. Da-
vid Žaža 1,5  b  – by to moh-
lo vypadat, že se drželi ducha 
rčení „Není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se!“. Ale nebylo tomu 
tak, hráli dobře, jen jim – jak se 

říká – chybělo trochu toho ša-
chového. Turnaj našim hráčům 
posloužil jako rozcvička na blí-
žící se Memoriál Leoše Roztoči-
la a pro mladé chlapce také jako 
rozcvička na blížící se OP mlá-
deže v rapid šachu.

Okresní přebor 
družstev

Do letošního ročníku OP Br-
no-venkov jsme postavili opět 
dvě družstva. Áčko mělo po-
dobné složení jako v  minulém 

ročníku: Daniela Dumková, 
Ondřej Hudec, Jiří Kubíček, 
Rudolf Klapal, Miloš Šic, Petr 
Wehrenberg, Jan Karber, Ka-
rel Jahn, Pavel Kadeřábek, Jiří 
Trunkát. Béčko tvořili zejmé-
na naši mladí hoši doplnění 
sem tam nějakým dospělým: 
Dušan Lacko, David Dumek, 
Aleš Dumek, Petr Pečenka, 
Václav Motl, Martin Žaža, Lu-
káš Moos, David Žaža, Ondřej 
Kupka, Jan Kupka, Petr Joch, 
Arnošt Motl. Áčko kromě dvou 
zaváhání všechny zápasy vyhrá-
lo a zaslouženě obsadilo druhé 
místo. Od Béčka jsme žádné zá-
zraky neočekávali. Hlavním cí-
lem bylo, aby se chlapci jednak 
naučili analyzovat situaci na ša-
chovnicí déle a  pečlivěji než 
v  rapidových turnajích, jednak 
aby se zlepšili v zapisování. Lze 
konstatovat, že se to v  někte-
rých případech povedlo.

Aleš Dumek

P. Družstvo + = - Body Skóre Partie

1. ŠK Kuřim „D“ 8 0 0 24 52,0 45

2. Šachy Zastávka „A“ 6 0 2 18 41,5 35

3. ŠK Kuřim „C“ 6 0 2 18 38,5 30

4. ŠK Lokomotiva Brno „J“ 4 0 4 12 34,5 29

5. TJ Slovan Ivančice „B“ 3 1 4 10 27,5 21

6. ŠK Lokomotiva Brno „K“ 3 0 5 9 33,0 22

7. ŠK Sokol Tišnov „B“ 3 0 5 9 29,0 20

8. ŠK Kuřim „E“ 2 1 5 7 24,0 17

9. Šachy Zastávka „B“ 0 0 8 0 8,0 4

Výsledky Okresního přeboru družstev
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Sportování pod dohle-
dem trenérů má pozitivní vliv 
na  rozvoj mládeže, která po-
třebuje správně využít svou 
energii za  účelem zlepšování 
kondice a  naučit se žít v  ko-
lektivu kamarádů. Tréninková 

jednotka má za cíl vést děti zá-
bavnou formou k rozvoji pozi-
tivních vlastností, jakými jsou 
kamarádství, pomoc jeden dru-
hému, zodpovědnost, formová-
ní fyzické kondice, otužování 
a  upevňování zdraví. Smyslem 
projektu je ukázat dětem, že 
sport, v našem případě brusle-
ní, může být zábavný, poučný 
a jednou z možností, jak se za-
pojit do kolektivu a najít si nové 
kamarády.

V  současné době evidu-
jeme více jak 150  dětí, které 

navštívily některý z našich tré-
ninků. Pravidelně dochází 20–
30  dětí a  s  potěšením musíme 
konstatovat, že zájem ze strany 
rodičů a dětí roste.

Cílová skupina
Školička bruslení je určená 

dětem předškolního a školního 
věku. Výuka na  ledě je rozdě-
lena do  tří úrovní, začátečníci, 
pokročilí a  hokejová skupina. 
V  každé skupině je věnován 
individuální přistup. Školička 
bruslení probíhá dvakrát týd-
ně. Časy tréninků jsou ve stře-
du a to od 15:45 hodin a v so-
botu od 9:30 hodin. Nově jsme 
zařadili hokejovou přípravku 
na  pondělí od  17  hodin. Naši 
mladí hráči již mají naplánova-
né první zápasy.

Pokračování projektu
Školička bruslení bude kon-

čit v  březnu a  naši mladí hrá-
či z  hokejové přípravky bu-
dou pokračovat jednou týdně 
až do  července. V  sezóně 
2017/2018 budeme dále po-
kračovat v  započatém a  zdá 
se i  úspěšném projektu Děti 
na bruslích.

Vladimír Klos

Cílem projektu Děti na bruslích je sportovní vyžití dětí, 
kdy opustí teplá křesla domova, vypnou počítačové hry 
a zvyknou si na novou formu trávení volného času.

HC ZASTÁVKA 
PŘEDSTAVUJE PROJEKT 
DĚTI NA BRUSLÍCH



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 23

V  pátek 6.  ledna 2017 se 
na  hasičské zbrojnici v  Za-
stávce sešli členové hasičského 
sboru Zastávka, aby zhodnoti-
li činnost v roce 2016.

Mezi hosty nechyběl 
RNDr.  Petr Pospíšil, starosta 
obce a zástupci hasičských sbo-
rů z okolí. V současné době má 
hasičský sbor celkem 64  řád-
ných členů a  dva kolektivy 
mládeže. Nedílnou součástí 
hasičského sboru je také zása-
hová jednotka, která je tvořena 
23 členy. Hasiči se scházejí kaž-
dé pondělí, kdy plánují jak čin-
nost v nadcházejícím týdnu, tak 
rozdělení pohotovostí k zajiště-
ní výjezdů k zásahům jednotky, 
ke kterým je vysílána prostřed-
nictvím Krajského operačního 
střediska Hasičského záchran-
ného sboru Jihomoravského 
kraje.

Na  začátku roku 2016 bylo 
hlavním úkolem uspořádá-
ní tradičního hasičského ple-
su, který se konal 22.  ledna 
v prostorách Dělnického domu 
v Zastávce. Hasičský ples se již 
dlouhodobě těší velké návštěv-
nosti a  to nejenom ze strany 
zastáveckých občanů, ale také 
návštěvníků ze širokého okolí. 
K  příjemné atmosféře na  plese 
jistě přispěly nejen líbezné tóny 
kapely F. K. Music Velké Bíteše, 
ale také krásné vystoupení žáků 
Taneční školy Mighty Shake 

a  mažoretek Hvězdičky ze  Za-
stávky. V  letošním roce se již 
hasičský ples také konal a opět 
byl úspěšný. Proto si dovolím 
tímto poděkovat všem, kteří se 
na uspořádání obou hasičských 
plesů podíleli. Nejde pouze 
o  místní hasiče, kteří jej orga-
nizují. Poděkování patří přede-
vším těm, kteří nám na jeho ko-
naní přispěli. Nejedná se pouze 
o  sponzory přispívající do  bo-
haté tomboly plesu, i  když si 
této podpory nesmírně vážíme.

Poděkování patří také pře-
devším našim spoluobčanům, 
kteří při tradičním zvaní na ha-
sičský ples probíhající týden 
před, hasičům přispívají a pod-
porují tak nejen ples jako tako-
vý, ale nemalou měrou přispě-
jí na  celoroční činnost našeho 
spolku. Výtěžek z plesu naši ha-
siči totiž využívají na  financo-
vání činnosti mladých hasičů. 
Z  těchto finančních prostřed-
ků je hrazeno vybavení pro ko-
lektivy mladých hasičů, strava 
na  soutěžích a  mnoho dalšího, 
což bychom si bez vaší podpory 
nemohli v žádném případě do-
volit. Proto ještě jednou všem 
za příspěvky moc děkujeme.

Následující činnost byla za-
měřena na  přípravu mladých 
hasičů na  soutěže, které je 
v  roce 2016 čekaly. Jako první 
proběhla taneční soutěž Fire 
Dance 2016, která se kona-
la v  Žabčicích. V  této soutěži 

děti soutěžily ve dvou stanove-
ných tancích a jednom volném 
tanci, který si děti samy připra-
vily. I  přes velkou konkurenci 
naši svěřenci z  taneční soutěže 
dovezli krásné umístění a  po-
háry. V  kategorii starších žáků 
pár ve  složení Petr Karásek 
a  Karolína Vrbová vybojova-
li 3. místo. V kategorii dorostu 
pak pár ve složení Matěj Šerák 
a  Tereza Trojanová získali po-
hár za 2. místo a pár ve složení 
Petr Hasil a Marcela Karásková 
pohár za 3. místo.

Když se mladí hasiči připra-
vovali na  tuto soutěž, ti starší 
nezaháleli. V  jarních měsících 
se věnovali především podíle-
ní se na  úklidu a  zvelebování 
prostředí v  naší obci. V  rám-
ci několika brigád prováděli 
úklid a  budování nového par-
ku „U  kaple Sv.  Jana Křtite-
le“, kde zajistili úklid odpadků 
a  vyhrabání celého prostran-
ství. V  rámci celonárodní akce 
„Ukliďme Česko, ukliďme svět“ 
se připojili k  úklidu veřejných 
prostranství a  to se  zaangažo-
váním veřejnosti. Tato akce 
se konala v  sobotu 16.  dubna 
2016, kdy se na hasičské zbroj-
nici sešli nejen hasiči, ale také 
řada občanů naší obce, což nám 
udělalo velkou radost. Společně 
pak stanovené skupiny vyrazily 
k úklidu veřejných prostranství 
nejen v  obci, ale také proved-
ly úklid Masarykovi studánky 

HASIČI HODNOTILI ROK 2016
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a  prostranství na  ulici Cuk-
rovarská, kde toto katastrální 
území již nepatří k Zastávce, ale 
do  Rosic. Výsledkem této akce 
bylo sesbírání více jak sedmi 
tun odpadu a především uklize-
ná místa, která do té doby tvo-
řila spíše černé skládky nábytku 
a  mnoho různorodého odpa-
du. Stejnou akci máme připra-
venou i  na  letošní rok, termín 
byl stanoven na sobotu 8. dub-
na 2017. Pevně věříme, že se 
k nám i v letošním roce připojí 
řada našich spoluobčanů, kte-
rým není nepořádek na  veřej-
ných prostranstvích lhostejný. 
K  této akci bych si dovolil ješ-
tě zmínit, že se s  ní zastávečtí 
hasiči přihlásili do celonárodní 
soutěže Anketa dobrovolní ha-
siči roku 2016, kdy postoupili 
do  finále a  následně díky hla-
sování veřejnosti získali první 
místo mezi akcemi uspořáda-
nými na  jižní Moravě. Výhra 
za  první místo představovala 
šek na  80 000 Kč, motorovou 
pilu, halogen a  roční předplat-
né Brněnského deníku. Získané 
finanční prostředky hasiči in-
vestovali především do nákupu 
vybavení pro naše mladé ha-
siče, mezi něž patří třeba nové 
teplákové soupravy pro všech-
ny děti. Motorová pila a  halo-
gen byly věnovány do vybavení 
zásahové jednotky, která je vy-
užívá při řešení mimořádných 
událostí. 

Po soutěži v tancování a  jar-
ních úklidech veřejných pro-
stranství začala již naplno 
soutěžní sezóna, a  tak se naši 

hasiči věnovali především pří-
pravě na  soutěže v  požárním 
sportu. Snaha se našim soutěž-
ním týmům vyplatila. Všechny 
naše soutěžní týmy, tedy druž-
stva mladých hasičů, družstvo 
mužů a  družstvo žen, si zajis-
tily postup přes obvodní kolo 
a následně okresní kolo na pře-
bor Moravské hasičské jednoty 
v požárním sportu, které se ko-
nalo na  sportovním stadionu 
VUT v Brně. Z této již vrcholo-
vé soutěže si postup na Mistrov-
ství Moravské hasičské jednoty 
a České hasičské jednoty zajisti-
lo pouze družstvo starších žáků, 
a tak v červnu tento tým vyrazil 
soupeřit s  nejlepšími 19  týmy 
obou hasičských jednot. To, že 
mezi tyto nejlepší týmy patří, 
jistě prokázalo získání bronzové 
medaile za štafetu 4 × 60 metrů 
s překážkami a stříbrné medai-
le ve štafetě jednotlivců. Bohu-
žel v požárním útoku náš sou-
těžní tým zklamalo čerpadlo 
a tak se v celkovém hodnocení 
posunulo na páté místo. I tak je 
to krásný výsledek, přece jenom 
za sebou nechali dalších 15 nej-
lepších kolektivů. V  rámci po-
žárního sportu se naši svěřen-
ci účastnili také místní soutěže 
„O pohár starosty obce Zastáv-
ka“, kde ukázali velmi slušné 
sportovní výkony. Tato soutěž 
je vyhledávána soutěžními ko-
lektivy ze širokého okolí, což 
dokazuje počet zúčastněných 
kolektivů dosahující počtu té-
měř čtyřiceti družstev.

Nejdůležitější aktivitou v ob-
dobí prázdnin je uspořádání 

letního tábora pro děti, který se 
konal v  prvním týdnu letních 
prázdnin v rekreačním středis-
ku u jezu Krkavec ve Veselí nad 
Lužnicí. Tábor byl pořádán stej-
ně jako v  předchozích letech 
společně s  hasiči z  Přísnotic 
a  Hrušek u  Slavkova. Celkem 
se jej účastnilo více než 50 dětí 
a to nejen těch, které pravidelně 
navštěvují kroužek mladých ha-
sičů. Samozřejmě jsme s sebou 
vzali i děti, které o tábor projevi-
ly zájem. Nelze také opomenout 
spolupořádaní oslav dětské-
ho dne, loučení s  prázdnina-
mi, tradičního víceboje v  ne-
tradičních disciplínách, stavění 
plátna pro letní kino, přípravu 
slavnostního otevření Regio-
nálního informačního centra 
Zastávka, zajištění bezpečnosti 
při konání cyklistického závodu 
Brno – Velká Bíteš, silové soutě-
že v disciplínách TFA a také již 
tradiční prosincové vědomost-
ní soutěže Soptík, která se koná 
v hale Gymnázia T. G. Masary-
ka Zastávka.

V  oblasti činnosti zásaho-
vé jednotky jsem již zmínil, že 
tato jednotka je tvořena 22 čle-
ny. Jednotka tak jako v  minu-
lých letech pracovala v  takzva-
ném režimu stálé pohotovosti, 
kdy zajišťovala výjezd k zásahu 
do pěti minut od vyhlášení po-
žárního poplachu. K  zásahové 
činnosti jednotka v  roce 2016 
využívala cisternovou automo-
bilovou stříkačku CAS 25 K  T 
815, dopravní automobil DA 
16/L-1 Iveco Daily a  velitelský 
automobil VEA Škoda Felicie. 



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 25

Dále disponuje nákladním vo-
zidlem Tatra T 138 VVN, Avia 
A  30, dopravním automobi-
lem Citroen Jumper, přívěsem 
na převoz havarovaných vozidel 
a  přívěsným žebříkem ZD  12. 
V  roce 2016 došlo k  obměně 
části vozového parku jednotky. 
Velitelský automobil VEA Ško-
da Felicie byl vzhledem ke své-
mu stáří a  především stavu 
vyřazen z provozu a byl ekolo-
gicky zlikvidován v blízké firmě 
Barko. Dalším nejstarším zása-
hovým vozidlem je již zmíněná 
cisterna, která u jednotky slou-
ží více než dvacet let. Je potře-
ba ale také uvést, že dvacet let 
je cisternou, před tím deset let 
sloužila jako vojenský valník 
v Armádě ČR a to do doby, než 
jej Zastávka odkoupila a  pře-
stavěla na  hasičskou cisternu, 
v  té době prototyp, který ne-
měl v  České republice obdoby. 
Po  třiceti letech by asi každý 
z nás hledal odpovídající náhra-
du za původní auto. Navíc stáří 
vozidla se začalo častěji a  čas-
těji ukazovat na  poruchovosti. 
Z  těchto důvodů bylo požádá-
no o finanční dotaci ze státního 

rozpočtu a  také z  rozpočtu Ji-
homoravského kraje na poříze-
ní nové cisterny. Nákup nové 
cisterny byl podpořen ze všech 
nadřízených orgánů a Zastávka 
získala finanční dotaci od obou 
subjektů, u  kterých jsme o  ni 
požádali. Na  základě výběro-
vého řízení se dodavatelem no-
vého vozidla stala firma THT 
Polička,  s. r. o., a  tak od  září 
v  hasičské zbrojnici stojí nové 
zásahové vozidlo. Po  slavnost-
ním předání a  zajištění všech 
potřebných kroků pro zařazení 
nové cisterny do  Integrované-
ho záchranného systému zača-
la jednotka k zásahové činnosti 
využívat tuto moderní techni-
ku. Dnes už má za  sebou řadu 
zásahů při řešení mimořádných 
událostí, kdy naši hasiči k  po-
moci občanům v  nouzi dorazí 
nejen rychleji, ale k  zásahové 
činnosti využívají také daleko 
modernější a  kvalitnější vyba-
vení. Doufejme, že nová cister-
na a  nové vybavení bude naší 
jednotce sloužit stejně dob-
ře a  stejně dlouho, jako tomu 
bylo v  předchozím případě. 
Celkem jednotka v  roce 2016 

zasahovala u  43  mimořádných 
událostí. Jednalo se o  devate-
náct požárů, jednu dopravní 
nehodu, jedno železniční ne-
štěstí, šest technických pomocí, 
jeden únik ropných produktů, 
deset ostatních činností a  pět 
planých poplachů.

Další činnost, které se jed-
notka věnovala, byla pomoc 
občanům. Jednalo se především 
o  kácení nebezpečných stro-
mů, čištění kanalizace, likvida-
ce nebezpečného hmyzu, od-
chyt toulajících se psů po  obci 
a mnoho dalšího.

Kdo dočetl článek až do  to-
hoto místa, jistě uzná, že naši 
hasiči nezaháleli a jejich činnost 
byla v  roce 2016 pestrá. Nic 
z  toho by však nebylo možné 
bez podpory vás, občanů naší 
obce. Ať se již jednalo o pomoc 
při úklidu obce, pořádání kul-
turních akcí, soutěží a  mnoho 
dalšího. Nelze opomenout také 
velkou podporu zastupitelstva 
obce Zastávka a všech příspěv-
kových organizací, které v naší 
obci působí a dlouhodobě s ha-
siči spolupracují. Za  to všem 
jmenovaným patří velké podě-
kování, které se zčásti snažíme 
doplnit svojí prací, nejen v rám-
ci pořádání akcí v obci, ale také 
pomocí našim občanům. Slibu-
jeme, že i v následujícím obdo-
bí nechceme na  této praxi nic 
měnit a  jsme připraveni vám 
pomoci, kdykoliv to bude třeba 
a bude to v našich silách.

Zdeněk Milan,
starosta hasičského sboru
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V  rámci oslav 110.  výročí 
založení tělovýchovné jedno-
ty Čechie Zastávka nabízí od-
bor asociace sport pro všech-
ny sportovní vyžití vhodné pro 
všechny občany Zastávky bez 
rozdílu věku, pohlaví či spor-
tovní zdatnosti. Mimo pravi-
delná cvičení seniorek a senio-
rů nabídneme v roce oslav:
• jarní turistickou neděli 

23. dubna
• sportovní odpoledne 

pro všechny 20. května
• cyklovýlet „Tour de Zastáv-

ka“ v srpnu
Jarní turistická neděle je urče-

na především pro rodiče a pra-
rodiče s dětmi a to předškoláky 
i  školáky. Jedná se o  dopolední 
vycházku zpestřenou zábavnými 

úkoly pro děti, zakončenou opé-
káním špekáčků a  odměně-
ním soutěžících dětí diplomem 
a drobnými sladkostmi.

Sportovní odpoledne pro 
všechny ve  spolupráci s  klu-
bem seniorů bude odpoled-
ne naplněné oblíbenou hrou 
Francouzů petanquem a  fin-
skou hrou möllky. Obě hry jsou 
jednoduché a zábavné. Zúčast-
nit se mohou libovolné dvojice 
např. partneři, či rodič (praro-
dič) s dítětem. Dítě by mělo být 
schopné hodit kuličku či kolík 
na cca 5 m. Soutěž bude vyhod-
nocena a  všechny páry obdrží 
diplom a děti drobnou odměnu.

Cyklovýlet „Tour de  Za-
stávka“ je určen pro všechny 
zájemce o  vyjížďku na  kole. 

Objedeme Zastávku kolem do-
kola a  každý si délku výletu 
může uzpůsobit dle své potřeby 
či zdatnosti. Prakticky odkud-
koliv je možno se vrátit zpát-
ky domů, aniž by se účastník 
musel ohlížet na  ostatní. Výlet 
může být krátký do 10 km a pro 
ty zdatné dlouhý i  70 km. Zá-
vodit ale rozhodně nebudeme, 
chceme si užít výletu a krásné-
ho okolí naší obce.

Na  těchto našich akcích ne-
budeme vybírat startovné a  tě-
šíme se na krásně prožité chví-
le s  vámi. Termíny akcí budou 
včas znovu inzerovány.

Zvou vás pořadatelé
z odboru ASPV

Libuše Říhová
a Vladimír Křivánek

POZVÁNKA ODDÍLU ASPV

Konec loňského roku jsme 
oslavili, jak už se stalo pravi-
dlem, tanečním vystoupením 
našich členek v  Dělnickém 
domě dne 12.  prosince 2016. 
Tentokrát jsme všichni zhléd-
li tanec kominíčků s  jednou 
dámou.

V prosinci se rovněž chodilo 
na vycházky. Ty byly vzhledem 
k  nehostinnému počasí pouze 
dvě, a to 13. a 27. prosince.

Z KALENDÁŘE KLUBU SENIORŮ 
ZASTÁVKA

Autor B. Vinohradský
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Na  vycházky chodili členové 
i  začátkem nového roku 2017. 
Již 10. ledna šli babickým lesem 
směrem na Zakřany, kolem vol-
taické elektrárny. Dále do  Zbý-
šova po  nově vybudované 
cyklostezce vedle silnice a  ná-
sledně po modré turistické znač-
ce do  lesa směr Babice. Kolem 
železniční úzkorozchodné tra-
ti se vrátili do Zastávky. Při vy-
cházce dne 17. ledna oslavili zú-
častnění nejdříve sedmdesátiny 
paní Vinohradské a pak se vyda-
li k památnému stromu – hruš-
ce a odtud do Obory. Přes oboru 
došli všichni do Rosic k nádraží, 
pak k  areálu Penamu a  potoku 
pod zámkem. Přes ulici Na Mýtě 
pokračovali až zpět do  Zastáv-
ky. Poslední lednová vycházka 
se konala 25. ledna a vedla přes 
Brusy do  Mariánského údolí, 
směr Litostrov. Potom se zúčast-
nění vydali do  Chroustovské-
ho údolí směrem na  Domašov. 
Po  občerstvení v  Domašově 

se konečně všichni vydali auto-
busem přes Říčany do  Zastáv-
ky. Dne 9.  ledna se konala prv-
ní schůze spolku seniorů v roce 
2017 ve velkém sále Dělnického 
domu.

Únorová schůze proběh-
la v  malém sále Dělnického 
domu 13. února. Při ní vystou-
pil pan MUDr. Valeš, který po-
hovořil a  pobesedoval s  členy 

spolku o  cukrovce. Vycházky 
v únoru vedly 14. února z Hlí-
ny na Bučín do Tetčic a do Za-
stávky, 21.  února se šlo z  Kra-
tochvilky do  Rosic a  zpátky 
domů. Poslední únorová vy-
cházka se konala 28.  února ze 
Zastávky do  Babic, Zbýšova 
a zpět do Zastávky.

Zora Stejskalová,
Klub seniorů Zastávka, z. s.

Rozvodněná Bobrava pod Zastávkou, foto B. Vinohradský

Střelnice mysliveckého spolku v Babicích, foto L. Říhová
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Výbor MO STP se schá-
zel pravidelně každý měsíc, 
mimo prázdnin, na  svých 
jednáních. Připravil řadu akcí 
pro své členy a další zájemce 
z  řad obyvatel města a  okol-
ních obcí.

Ve středu 28. září byl usku-
tečněn další rekondiční jed-
nodenní zájezd do  termál-
ních koupelí v  Maďarsku. 
Autobus byl plně obsazen 
spokojenými účastníky. Po-
časí nám přálo a  organizace 

zájezdu připraveného paní 
Burešovou neměla chybu.

Podzimní série promítání fil-
mů pro seniory ve zdejším kině 
byla zahájena 29.  září promít-
nutím filmu Zkrocení tygra. 
Promítání filmů v rámci Klubu 
senior je výsledkem spolupráce 
mezi naší organizací a KIC Ro-
sice. Trvá od roku 2012.

Také jednodenní poznávací 
zájezd 12.  října byl plně obsa-
zen. Účastníci navštívili mimo 
jiné zámek v  Rájci-Jestřebí 

a  pivovar v  Černé Hoře. Zá-
jezd proběhl pod taktovkou 
paní Zory Stejskalové a  vyda-
řil se ke  spokojenosti všech 
účastníků.

Další ze série podzimních fil-
mových představení bylo pro-
mítnutí filmu Fakjú pane učite-
li 2 dne 27. října.

Půldenní zájezd do  vinného 
sklípku pana Vyhnalíka jsme 
absolvovali 16.  listopadu. Zá-
jezd byl tradičně dobře připra-
ven a účastníci byly spokojeni.

MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU 
TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, Z. S. 
BILANCUJE

Uplynuly první měsíce roku 2017 a nastal čas seznámit vás s tím, 
co se ve druhém pololetí roku 2016 událo v práci naší místní 
organizace.
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Dne 24.  listopadu zhlédli zájemci český film 
Strašidla. V druhém pololetí roku zhlédlo filmo-
vá představení 225 diváků.

Pondělí 28. listopadu bylo věnováno tradiční-
mu mikulášskému posezení se skupinou Olymp. 
Posezení bylo připraveno v restauraci FC Slovan 
Rosice. Bylo spojeno s návštěvou Mikuláše, andě-
la a čertů. Přítomní obdrželi od Mikuláše a jeho 
doprovodu malou pozornost, která je jistě potě-
šila. Popovídali si, zazpívali a dobře se pobavili.

V prosinci členové výboru navštívili naše imo-
bilní členy. Předali jim přání pěkných svátků a ze-
jména přání hodně zdraví a spokojenosti v roce 
2017 od představitelů města a výboru MO STP. 
Přání bylo doplněno hodnotným vánočním ba-
líčkem věnovaným organizací.

Tradičně se řada našich členů zúčastňuje tý-
denních rekondičních pobytů organizovaných 
Oblastní organizací Brno-venkov Svazu nesly-
šících a  nedoslýchavých v  ČR,  z. s., se sídlem 
na Zastávce. Byly to pobyty v Deštném v Orlic-
kých Horách, na Třech Studních, v Novém Hro-
zenkově a v Luhačovicích.

Mimo to se členové organizace zúčastnili řady 
dalších akcí pořádaných ve městě a obcích s dal-
šími spolky, zejména pak Kluby seniorů v Rosi-
cích a Zastávce.

Pro I. pololetí roku 2017 připravujeme:
• 24. dubna jarní posezení s Olympem
• 28. května rekondiční zájezd do termálních 

koupelí
• 15. června jednodenní poznávací zájezd

Další drobné akce, jak vlastní, tak jiných spol-
ků, budeme organizovat, či se podílet na  jejich 
organizaci dle konkrétní situace a záměrů spolu-
pracujících spolků.

Naše akce připravujeme pro členy organizace 
a zájemce z řad občanů Rosic a dalších obcí Ro-
sicka. Můžeme je uskutečňovat za pomoci spon-
zorů, zejména pak za účinné pomoci města Ro-
sice a  obcí Tetčice a  Zastávka. Za  tuto pomoc, 
bez které by naše činnost byla značně omezená, 
městu, obcím a dalším drobným sponzorům ve-
lice děkujeme. Děkujeme též Oblastní organizaci 
Svazu neslyšících a nedoslýchavých za umožně-
ní účasti našich členů na týdenních rekondičních 
pobytech touto organizací pořádaných.

Těšíme se na Vás na akcích připravovaných pro 
rok 2017, děkujeme za podporu, kterou vyjadřu-
jete účastí na těchto akcích.

S  přáním všeho nejlepšího a  hlavně zdraví 
v roce 2017 za výbor MO STP

JUDr. Josef Polák

Dentalis Plus, s. r. o
Dům zdraví

Babická 136, Zastávka
tel.: 735 173 151

ZUBNÍ ORDINACE
přijímá

nové pacienty

inzerce
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Rok 2017 zahájili členové 
spolku Zahrádkářů, jak je již 
tradicí – plesem. Ten se konal 
dne 28. ledna 2017.

Již v  létě minulého roku, 
když byli v  Zastávce na  ná-
vštěvě členové družebního 
Slovenského Grobu, slibovali, 
že přijedou i  na  lednový ples. 
A splnili své slovo – přijelo jich 
osmnáct. Přivezli i  hodnotné 

dárky do  tomboly a  také veli-
ce zajímavým způsobem spo-
lu se zastáveckým předsedou 
Zahrádkářů panem J.  Klímou 
zahajovali celý ples. Syn před-
sedy ze Slovenského Grobu 
pana Jajcaye otevřel láhev sek-
tu šavlí. V této disciplíně je mi-
strem Evropy. Dovede však lá-
hev sektu otevřít nejen šavlí, ale 
třeba i valaškou a jinými před-
měty. O  Zahrádkářský ples se 

zajímala živě i  regionální tele-
vize, ve které vystoupili členové 
zastáveckého spolku, ale i  naši 
slovenští přátelé.

Tombola byla letos neobyčej-
ně bohatá, nejen díky sloven-
ským přátelům, ale jako každým 
rokem díky našim sponzorům, 
kteří se ani letos nedali zahan-
bit a dodali do tomboly oprav-
du velice hodnotné a  kvalitní 
ceny. Díky jim všem!

Že ceny v  tombole byly 
opravdu báječné, o  tom svěd-
čí i  to, že lístky do  tomboly  – 
i  když jich bylo letos víc než 
v uplynulých letech – byly pro-
dány snad během čtvrt hodiny.

Co se týče počtu účastníků 
plesu i zde můžeme říci, že víc 
míst v  sále už zřejmě nebylo. 
Kdyby se chtěl ještě někdo přijít 
podívat, bylo úplně vyprodáno. 
A všichni členové zastáveckého 
spolku předpokládají, že se pří-
tomní i dobře bavili, jednak při 
hudbě a  zpěvu MelodyMusic 
pana Leszczynského, jednak při 
netradičním vystoupení skupi-
ny MightyShake.

Členové zastáveckého spolku 
doufají, že tak, jak úspěšně za-
hájili letošní rok, budou pokra-
čovat i další letošní akce!

Zora Stejskalová,
Zahrádkáři Zastávka, z. s.

AKTIVITY SPOLKU 
ZAHRÁDKÁŘI ZASTÁVKA
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Základní informace k zápisu 
do 1. ročníku 

Zápis do 1. ročníku školního 
roku 2017/2018 se uskuteční 
v budově ZŠ v pondělí 3. dub-
na 2017 od 13:30 do 17:00 ho-
din a  v  úterý 4.  dubna 2017 
od 14:00 do 16:00 hodin. U zá-
pisu je třeba doložit rodný list 
dítěte a  občanský průkaz zá-
konného zástupce. K  zápi-
su se dostaví děti narozené 
od  1.  9. 2010 do  31.  8. 2011 
(tzn. dosáhnou šestého roku 
věku do 31. 8. 2017). Děti, kte-
ré měly odklad a  byly na  naší 
škole u zápisu, přijdou k zápi-
su znovu.

K plnění povinné školní do-
cházky může být přijato i dítě, 

které dosáhne šestého roku 
věku v  době od  září do  konce 
června příslušného školního 
roku (tj. od 1. 9. 2017 do 30. 6. 
2018), je-li přiměřeně tělesně 
i  duševně vyspělé a  požádá-li 
o  to jeho zákonný zástupce. 
K  žádosti se dokládají dopo-
ručující vyjádření (informace 
podá vedení školy).

Odklad povinné školní 
docházky

O  odklad povinné školní 
docházky lze požádat písem-
ně do 30. dubna 2017. Žádost 
musí být doložena doporuču-
jícím posouzením příslušného 
školského poradenského zaří-
zení a  odborného lékaře nebo 

klinického psychologa. Ředi-
tel školy po  posouzení žádos-
ti vydá rozhodnutí o  odkladu 
povinné školní docházky o je-
den rok.

Stanovení termínu a místa 
zápisu dětí k předškolnímu 
vzdělávání

Ředitel školy stanovil ná-
sledující upřesnění pro po-
dávání žádostí o  přijetí dětí 
k  předškolnímu vzdělává-
ní pro školní rok 2017/2018. 
Jako místo pro podání žádostí 
je určena kancelář budovy zá-
kladní školy (přízemí) v termí-
nu 2. a  3.  května 2017. Doba 
pro podání žádosti je od  7:00 
do  15:00 hodin. Upozorňuje-
me, že od  1.  9. 2017 je před-
školní vzdělávání povinné pro 
všechny děti, které ve školním 
roce 2017/2018 dosáhnou šesti 
let věku.

Toto jsou pouze základ-
ní informace k  zápisům, jež 
budou na  naší škole probí-
hat. Podrobnější informa-
ce naleznete na  nástěnkách 
ve  škole a  v  mateřských ško-
lách a  také jsou uveřejněny 
na našich webových stránkách 
www.zszastavka.cz.

Petr Pečenka,
zástupce ředitele školy

ZÁPISY DO ZÁKLADNÍ 
A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ilustrační foto
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Ve  svých stanovách si Klub 
předsevzal, že bude svým čle-
nům i  dalším zájemcům nabí-
zet různé vzdělávací, kulturní 
a  sportovní akce, podporovat 
současné žáky G  TGM v  mi-
moškolním vzdělávání, případ-
ně také může pomoci při or-
ganizování třídních srazů. Pro 
své členy a  jejich rodinné pří-
slušníky chce Klub organizovat 
mj. ples, návštěvy divadel, po-
znávací zájezdy, kurzy, před-
nášky a sportovní setkání.

První velkou akcí Klubu byl 
ples, který proběhl 11.  břez-
na 2016. Mottem plesu bylo: 
Posledním zvoněním to nekon-
čí… Návštěvníků, kteří si rádi 
zavzpomínali na  středoškolská 
léta, se sešlo opravdu hodně. 
Bývalí studenti i  jejich učitelé 
si večer prvního absolventské-
ho plesu užili a dokázali, že po-
sledním zvoněním to opravdu 
neskončilo. 

Sportovní událostí, které se 
zúčastnil i  tým našich absol-
ventů, byl Koloběh Dalešické-
ho pivovaru 21.  května 2016. 
Jednalo se o  stokilometrový 
závod, kdy trasu muselo pě-
tičlenné družstvo zvládnout 
za  pomoci čtyř jízdních kol  – 
závodníci se mohli střídat, kdo 
poběží a  kdo pojede na  kole. 

Velmi náročná a  dlouhá tra-
sa dala všem závodníkům za-
brat. Naše družstvo se umístilo 
na 12. místě z celkem 23 startu-
jících týmů.

Další velké setkání absolven-
tů se uskutečnilo 24. září 2016. 
Akce s  názvem DEN S  GYM-
NÁZIEM proběhla v  budově 
školy a přilehlém okolí. Bohatý 
program obsahoval přednášky 
bývalých studentů, sportovní 
utkání v  různých disciplínách 
i  koncert. Celý vydařený den 
byl neformálně zakončen pose-
zením u ohně.

V minulém roce také vznik-
la myšlenka vzdělávacího pro-
jektu pro veřejnost s  názvem 
Zpátky do  lavic. Od  února 
2017 se ve  spolupráci s  nově 
vzniklým Regionálním Info-
centrem Zastávka a  obcí Za-
stávka rozběhl první cyklus 

zajímavých odborných před-
nášek, které budou doplněné 
exkurzemi či zájezdy. Program 
plánovaných akcí bude pravi-
delně zveřejňován.

Další společný zážitek nabídl 
2. ples Klubu absolventů, který 
se konal 3. března 2017 v Děl-
nickém domě v  Zastávce. Pro 
návštěvníky byl připraven bo-
hatý program, k  tanci i  posle-
chu zahrála skupina Tremolo. 
V tomto roce dále plánuje Klub 
podpořit studentský majáles, 
který se chystá na  12.  května, 
a na podzim, 23. září, zorgani-
zovat další DEN S GYMNÁZI-
EM. Bližší informace o  Klubu 
absolventů Gymnázia v  Za-
stávce, fotografie a  videozá-
znamy z  uskutečněných akcí 
a  aktuální pozvánky lze najít 
na stránkách Klubu: gzklub.cz.

Eva Kokešová

ROK S KLUBEM ABSOLVENTŮ 
GYMNÁZIA V ZASTÁVCE
V lednu 2017 uplynul rok od úředního vzniku spolku, který sdružuje absolventy jedenáctileté 
střední školy, Gymnázia Julia Fučíka a Gymnázia T. G. Masaryka v Zastávce.

Autor E. Dobiášová



Ples absolventů, foto E. Dobiášová

Žvířecí kalendář v RIC Zastávka



Mladí hasiči ze Zastávky

Projekt Děti na bruslích
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