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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři ZZ,
i když nadílky zimy zatím bylo spíše poskrovnu, stránky
posledního čísla Zpravodaje pro rok 2017 jsou naducanější
než sněhobílé peřiny a také víc potěší a zahřejí. Čím
vám v čase adventu mohou zpříjemnit čekání a těšení se
na Vánoce, Silvestr a příchod roku následujícího?
Máte znovu možnost si připomenout, co všechno se letos
na Zastávce podařilo zvládnout a realizovat, popř. jaké akce
a aktivity naši obec čekají a neminou v brzké době. Zajímá
vás, jak žijí její občané, spolkové organizace sdružující
spřízněné duše a nadšence napříč generacemi? Jaký byl
letošní rok měřeno optikou jejich pohledu a co dalšího
nového chystají?
Protože jde vesměs o skupiny lidí, jež mají chuť se zapojit,
setkávat se s přáteli, nevadí jim věnovat energii a čas přípravě,
plánování různorodých aktivit nejen pro Zastávecké,
ale i pro všechny z blízkého okolí, nemusíme se obávat
o spolkový život Zastávky. Stejně tak se spolky působící v naší
obci nemusí obávat ztráty přízně veřejnosti, nebo podpory
ze strany vedení obce, včetně Zpravodaje.
I my, redakce ZZ, děkujeme za vaši čtenářskou podporu,
těšíme se na shledanou v ročníku 2018!

VYDÁVÁ
Obecní úřad Zastávka,
Hutní osada 14
Tel.: 546 429 048, 546 429 412
Evidenční číslo: E10111
REDAKČNÍ RADA
Václava Pečenková
Petr Pečenka
e‑mail: vpecenkova@seznam.cz
DESIGN A SAZBA
Jaroslav Macháček

FOTOGRAFIE
NA OBÁLCE
ZPRAVODAJE:

Mikuláš v základní škole

TISK
Michal Eliáš
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OBEC INFORMUJE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
je za námi takřka celý rok
2017 a před vámi poslední letošní číslo našeho Zpravodaje.
Doufám, že i v předvánočním
zmatku si najdete pár okamžiků na to, abyste si ho přečetli, a doufám, že se při něm nebudete nudit. Jsem velice rád,
že se v průběhu roku objevilo
v tomto periodiku větší množství článků od občanů, spolků
a organizací, které se snaží pracovat a tvořit smysluplné, pěkné a příjemné aktivity pro nás
a naše děti. Chtěl bych využít
i této příležitosti a poděkovat
jim nejen za prezentaci své činnosti, ale především za samotnou práci pro Zastávku.
Zkracující se dny, jež k podzimu a zimě neodmyslitelně patří, s sebou velice často přináší
i více času na přemýšlení, bilancování, stejně jako na věci,
na něž mnohdy jindy není čas.
Připomínejme si však, že není
dobré myslet jen na věci a úkoly, ale především na své blízké
čekající na to, že tento klidnější čas budeme trávit spolu. Společně. Jedno krátké slovo, a přitom tolik znamená. Zkusme být
co nejčastěji spolu nejen v čase
zimním.
Konec roku 2017 byl v naší
zemi poznamenán volbami
do poslanecké sněmovny. Chtěl
bych poděkovat vám všem, kteří
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jste přišli volit. Ačkoliv se zdálo,
že výsledky voleb mluví vcelku
jasně o tom, že Česká republika
není jen Praha a nekončí v Průhonicích, že změněná politická
mapa od voličů by měla znamenat i změnu politiky státu, nakonec nás stejně jako ve všech
předchozích letech z televizních obrazovek poučují stále ti
stejní lidé. Jako nezkrotný optimista pořád doufám, že se najde pár odvážných poslanců, jež
místo toho, aby za nás bojovali
se svými kamarády v České televizi, se rozhodnou i pracovat
a snažit se plnit to, co nám před
volbami naslibovali.
Volební maratón bude v roce
2018 pokračovat prezidentskými volbami. Na jiném místě
Zastáveckého zpravodaje jsou
k nim podány podrobnější informace. Chci využít i tohoto
místa ve svém Slově starosty,
abych připomněl, že v důsledku kolize dvou termínů volby
prezidenta s akcemi ve velkém
sále Dělnického domu dochází ke změně volebního okrsku.
Voliči, kteří volili v Dělnickém
domě, budou mít volební urnu
umístěnu v Regionálním informačním centru na nádraží.
Pro některé z vás to bude možná první seznámení s novými
prostorami infocentra v bývalé
nádražní restauraci a již nyní
se velice těšíme, že právě tam

přijdete volit prezidenta České
republiky. Třeba se to k radosti volebních komisařů zvládne
i v jednom kole.
Když už jsem se zmínil o volebních komisařích, tak bych
potencionální zájemce o tuto
funkci chtěl poprosit, aby se
případně přihlásili na obecním úřadě. Velice rádi jejich
služeb využijeme. V následujících letech bude voleb víc než
dost, lze předpokládat, že požadavky na komisaře porostou.
A po pravdě řečeno již nyní
není jednoduché tyto komise
obsadit. Za připomenutí stojí
i prosba předsedkyně Okresního soudu Brno-venkov. Ta by
ráda přivítala zájemce o funkci přísedícího tohoto soudu.
Rovněž zájemci o tuto funkci se
mohou hlásit na obci. Na konci listopadu proběhlo setkání zástupců spolkových, sportovních, kulturních a dalších
organizací. I na tomto jednání zaznělo, že zájemce o práci v organizacích, zejména pak
s mládeží, všichni velice rádi
přivítáme.
Kromě již zmíněného bilancování, což nesporně k závěru
roku patří, si konec roku určitě
neumíme představit bez plánů
a předsevzetí. Obec Zastávka
na některých smělých plánech
začala pracovat právě na konci roku 2017. Budeme rádi,

když se nám podaří společně
s vámi je v průběhu roku 2018
dopracovat tak, aby mohly být
v dalším volebním období případně realizovány. Z těch nejvýznamnějších akcí bych připomněl úpravu středu obce,
včetně obou problémových
křižovatek, přístavbu základní
školy a využití pozemku na ulici Babická na místě takzvaného „Bendláku“. Budeme rádi,
když se s námi podělíte o vaše
náměty či připomínky k těmto akcím, stejně jako k řadě
dalších, jež bude obec realizovat. Především však budu rád,

když budete mít zájem doplnit
připravovaný kalendář aktivit
na rok 2018, zčásti inspirovaný výročím sta let vzniku Československa. Budu velice rád,
když se potkáme na řadě akcí
právě v tomto jubilejním roce.
Ještě raději, když se budeme
setkávat při přípravách těchto
akcí a aktivit.
Vážení spoluobčané,
je čas vánoční. Je čas silvestrovský. Je čas novoroční. Myslím, že právě v tomto období
chápeme, že čas skutečně nejsou jen nemilosrdně jdoucí
vteřiny, minuty, hodiny. Každý

čas, každý okamžik je neopakovatelný. Každý čas má svou atmosféru, svou vůni. Jsem přesvědčen o tom, že právě čas
vánoční, silvestrovský a novoroční nám připomíná s větší intenzitou, že je dobře, že tu jsme.
A je dobře, že tu jsme spolu.
Přeji vám, jménem svým
a jménem členů Zastupitelstva
obce Zastávka, krásné prožití vánočních svátků, pokud
možno mezi svými blízkými.
Hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v roce 2018!
Petr Pospíšil,
starosta obce

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 30. 8. 2017
I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 8. 2017
2. rozpočtové opatření číslo 19/2017 obce
Zastávka
3. výsledek výběrového řízení na provozovatele nebytových prostor sloužících jako restaurační zařízení „Restaurace na hřišti“ v následujícím pořadí: 1. místo LN, 2. místo MG
4. uzavření Licenční smlouvy o veřejném
provozování mezi obcí Zastávka a OSA –
Ochranný svaz autorský na částku 424 Kč
(vystoupení na Den dětí)
5. po projednání a v souladu s ustanovením
§ 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, systém spolufinancování sociálních služeb pro správní obvod ORP Rosice, který
se zakládá na aktuálně platných Pravidlech
řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018

v oblasti podpory poskytování sociálních
služeb. Příslib spolufinancování pro rok 2018
se týká těchto poskytovatelů sociálních služeb: Penzion pro důchodce Rosice, pečovatelská služba, pro úvazek v přímé péči ve výši
0,12, IQ Roma servis, o. s., sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, úvazek v přímé péči ve výši 0,20, IQ Roma servis, o. s.,
služba terénní programy, pro úvazek v přímé péči ve výši 0,085 úvazku, Středisko rané
péče SPRP Brno, služba raná péče, pro úvazek v přímé péči ve výši 0,11.
6. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330040848/001 mezi obcí
Zastávka a společností E.ON Distribuce, a. s.,
jejímž předmětem je zřízení a vymezení věcného břemene v souvislosti s realizací stavby:
Zastávka: NN příp. kab. sm. a umístění distribuční soustavy – kabelového vedení na pozemku v majetku obce Zastávka p. č. 1361/1
v katastrálním území Zastávka
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7. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330039332/001 mezi obcí
Zastávka a společností E.ON Distribuce, a. s.,
jejímž předmětem je zřízení a vymezení věcného břemene v souvislosti s realizací stavby: Zastávka – Nová osada 541: NN přip. kab.
příp. a umístění distribuční soustavy – kabelového vedení na pozemku v majetku obce
Zastávka p. č. 1177/1 v katastrálním území
Zastávka
8. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030039581/001
mezi obcí Zastávka a společností E.ON
Distribuce, a. s., jejímž předmětem je budoucí zřízení a vymezení věcného břemene
v souvislosti s realizací stavby: Zastávka, garáž: NN přip. kab. ved. a umístění distribuční
soustavy – kabelového vedení
9. uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi
obcí Zastávka a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., jejímž předmětem je zřízení, provozování, údržba a opravy
podzemního komunikačního vedení, které vzniklo stavbou 11010-053479 CG5M_
BO_BOZBA_OK na pozemcích parc. č. 784
a 787/1 v katastrálním území Zastávka
10. uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Zastávka
a společností DUR plus, s. r. o., jejímž předmětem je kabelizace sítě veřejného osvětlení
na ulici Hutní osada v obci Zastávka, dle projektové dokumentace stavby číslo 02/2017/
HEP
11. uzavření Smlouvy o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi obcí
Zastávka a Moravským zemským muzeem
Brno, jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu v lokalitě Zastávka na stavbě Zastávka – kabelizace
venkovní sítě VO u garáží a pověřuje starostu
obce jejím podpisem

II. ZO bere na vědomí:
1. informace o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
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2. ZO bere na vědomí rozpočtová opatření obce
Zastávka č. 12/2017, č. 13/2017, č. 14/2017,
č. 15/2017, č. 16/2017, č. 17/2017 a č. 18/2017
3. informace o činnosti příspěvkových organizací obce Zastávka a jí zřízených organizačních složek
4. informaci starosty obce o činnosti organizací, jichž je obec Zastávka členem nebo s nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan, KTS
Ekologie, Svazek vodovodů a kanalizací
Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …)
5. záměr části pronájmu pozemku p. č. 986, zahrada o výměře 221 m2.

III. ZO neschvaluje:
1. přidělení nájemní smlouvy na byt MO
v č. p. 9.

IV. ZO ukládá:
1. starostovi obce předložit na příštím jednání
zastupitelstva obce návrh smlouvy na provedení přezkumu hospodaření obce Zastávka
za rok 2017
2. vedení obce, aby po jednání s panem
LN předložilo na zářijovém jednání
Zastupitelstva obce Zastávka návrh příslušné nájemní smlouvy na provozování nebytových prostor sloužících jako restaurační zařízení „Restaurace na hřišti“; nájemní smlouvu
a harmonogram oprav v restauraci na hřišti
zaslat všem členům před jednáním ZO
3. vedení obce jednat s dosavadním nájemcem
panem MŠ o zakoupení stávajícího vybavení
restaurace
4. vedení obce jednat se společností Barko
o specifikaci pozemků, které by měla tato
společnost zájem odkoupit od obce Zastávka
5. vedení obce zahájit poptávkové řízení na realizaci demolice domu Zastávka, Babická 105
6. vedení obce jednat o odkoupení některých pozemků v železniční stanici Zastávka
od společnosti České dráhy, a. s. za účelem
zřízení parkovišť P+R ve vlastnictví obce
Zastávka.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 27. 9. 2017
I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 9. 2017
2. rozpočtové opatření č. 23/2017 obce Zastávka
3. podání žádosti Základní školy a Mateřské
školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková
organizace do připravované výzvy „Místní
akční skupiny Brána Brněnska, z. s. – IROP –
Předškolní a školní vzdělávání“, jejímž předmětem bude rekonstrukce skleníku a školních dílen
4. nájemní smlouvu mezi obcí Zastávka jako
pronajímatelem a panem LN jako nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem restaurace
a souboru movitých věcí v restauraci na hřišti a pověřuje starostu obce jejím podpisem
5. kupní smlouvu mezi panem MŠ jako prodávajícím a obcí Zastávka jako kupujícím, jejímž předmětem je koupě souboru movitých
věcí na základě znaleckého posudku a pověřuje starostu obce jejím podpisem
6. smlouvu o poskytnutí auditorských služeb
mezi společností TOP AUDITING, s. r. o.
jako vykonavatelem a obcí Zastávka jako
zadavatelem, jejímž předmětem je zajištění
přezkoumání hospodaření za rok 2017 a pověřuje starostu obce jejím podpisem
7. pojistnou smlouvu na pojištění členů
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
pro případ úrazu mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s. a obcí Zastávka, jejímž
předmětem je pojištění členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Zastávka pro
případ úrazu a pověřuje starostu obce jejím
podpisem
8. veřejnoprávní smlouvu o zajištění činnosti obecní policie mezi městem Rosice a obcí
Zastávka a pověřuje starostu obce jejím
podpisem

9. ukončení nájemní smlouvy na byt č. 1
v č. p. 11 mezi obcí Zastávka a manželi S ke dni 30. 9. 2017
10. uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 2 v č. p. 11 mezi obcí Zastávka
a manželi S od 1. 10. 2017
11. příspěvek na nadstandard dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK na rok 2018 v předběžné výši 33 598 Kč a pověřuje starostu
obce informovat o jeho schválení společnost
KORDIS JMK
12. uzavření smluvního dodatku číslo 1 smlouvy o zajištění zpětného odběru (číslo smlouvy: 584207/01/ZOZ/2008AK1) mezi obcí
Zastávka a společností ASEKOL, a. s.

II. ZO bere na vědomí:
1. informace o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. rozpočtová
opatření
obce
Zastávka
č. 20/2017, č. 21/2017, č. 22/2017
3. informace o činnosti příspěvkových organizací obce Zastávka a jí zřízených organizačních složek
4. informaci starosty obce o činnosti organizací, jichž je obec Zastávka členem nebo
s nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan,
KTS Ekologie, Svazek vodovodů a kanalizací
Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …)
5. záměr prodeje části pozemku p. č. 736, zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku
p. č. 737, zahrada
6. záměr prodeje pozemků p. č. 1130/3,
1129/35, 1129/37, 1129/38, 1129/39,
1129/40, a 1129/41 v katastrálním území
obce Zastávka jako zahrady
7. záměr pronájmu pozemků p. č. 1129/36
a 1129/42 v katastrálním území obce
Zastávka jako zahrady.
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III. ZO ukládá:

1. starostovi obce připravit návrh na členy školské rady základní školy za zřizovatele do říjnového jednání zastupitelstva obce
2. vedení obce předložit na říjnovém jednání
zastupitelstva obce Zastávka návrh zřizovací listiny Kulturního a informačního centra
obce Zastávka

3. starostovi obce zpracovat a podepsat předávací protokol na převzetí restaurace na hřišti a souboru movitého majetku s panem MŠ
4. starostovi obce zpracovat a podepsat předávací protokol na předání restaurace na hřišti a souboru movitého majetku s panem LN
5. začlenit do návrhu rozpočtu na rok 2018 příspěvek na nadstandard dopravní obslužnosti
v rámci IDS JMK.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 25. 10. 2017
I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 10. 2017
2. rozpočtové opatření č. 27/2017 obce
Zastávka
3. poskytnutí
individuální
dotace
HC Zastávka z rozpočtu obce Zastávka
v roce 2017 ve výši 30 000 Kč na rok 2017
a pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy
4. poskytnutí individuální dotace Regionální
úzkorozchodné železnici o. p. s. z rozpočtu
obce Zastávka v roce 2017 ve výši 30 000 Kč
na rok 2017 a pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy
5. zvolení PP za člena školské rady Základní
školy a Mateřské školy T. G. Masaryka
Zastávka, příspěvková organizace
6. zvolení JB za členku školské rady Základní
školy a Mateřské školy T. G. Masaryka
Zastávka, příspěvková organizace
7. zvolení JZ za členku školské rady Základní
školy a Mateřské školy T. G. Masaryka
Zastávka, příspěvková organizace
8. prodej pozemku p. č. 1130/3, zahrada, o výměře 172 m2, za cenu 100 Kč/m2 a náklady
prodeje a pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouvy
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9. prodej pozemku p. č. 1129/35, trv. trav. porost, o výměře 164 m2, za cenu 100 Kč/m2
a náklady prodeje a pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy.
10. prodej pozemku p. č. 1129/37, trv. trav. porost, o výměře 146 m2 za cenu 100 Kč/m2
a náklady prodeje a pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy
11. prodej pozemku p. č. 1129/38, trv. trav. porost, o výměře 167 m2, za cenu 100 Kč/m2
a náklady prodeje a pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy
12. prodej pozemku p. č. 1129/39, trv. trav. porost, o výměře 154 m2, za cenu 100 Kč/m2
a náklady prodeje a pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy
13. prodej pozemku p. č. 1129/40, trv. trav. porost, o výměře 174 m2, za cenu 100 Kč/m2
a náklady prodeje a pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy
14. prodej pozemku p. č. 1129/41, trv. trav. porost, o výměře 152m2, za cenu 100 Kč/m2
a náklady prodeje a pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy
15. pronájem pozemku p. č. 1129/36, trv. trav.
porost, o výměře 211 m2, za cenu 5 Kč/m2/
rok a pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy

16. pronájem části pozemku p. č. 986, zahrada, o výměře 221 m2 za cenu 5 Kč/m2/rok
a pověřuje starostu obce podpisem nájemní
smlouvy
17. Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem Rosice a obcí Zastávka a pověřuje starostu obce jejím podpisem
18. smlouvu o běžném účtu u Komerční banky, a. s. (pro účely obce jako opatrovníka)
19. přidělení zakázky na demolici domu
Zastávka, Babická č. p. 105 firmě
Barko, s. r. o. a pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy o dílo
20. převod práv a povinností týkající se bytu číslo 1, Zastávka, Stará osada č. p. 570 od paní
DB na paní DH a JH a současně schvaluje
uzavření příslušné nájemní smlouvy
21. převod práv a povinností týkající se bytu
číslo 2, Zastávka, Stará osada č. p. 569
od manželů D na IS a MF a současně schvaluje uzavření příslušné nájemní smlouvy
22. přijetí dotace na projekt „Obec Zastávka –
rekonstrukce veřejného osvětlení“ v rámci
programu Podpora bezpečnosti v obcích
v souvislosti s migrací a ukládá starostovi
obce činit příslušné kroky směřující k vyřízení této dotace.

II. ZO bere na vědomí:

1. informace o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. rozpočtová opatření obce Zastávka
č. 24/2017, č. 25/2017, č. 26/2017
3. informace o činnosti příspěvkových organizací obce Zastávka a jí zřízených organizačních složek
4. informaci starosty obce o činnosti organizací, jichž je obec Zastávka členem nebo
s nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan,
KTS Ekologie, Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …)
5. záměr prodeje pozemku p. č. 735/2, zeleň,
ostatní plocha o výměře 153 m2, pozemku p. č. 736/2, zastavěná plocha o výměře 613 m2 a pozemku p. č. 737/2, zahrada,
o výměře 93 m2.

III. ZO ukládá:
1. starostovi obce předložit návrh rozpočtu
a návrh střednědobého výhledu rozpočtu
na listopadovém jednání ZO
2. starostovi obce zveřejnit v místě obvyklém
výzvu zájemcům o práci přísedícího okresního soudu Brno-venkov.

ilustrační foto
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ZMĚNA SÍDLA VOLEBNÍHO
OKRSKU PRO VOLBY PREZIDENTA
ČESKÉ REPUBLIKY
Počátkem roku 2018 proběhne přímá volba prezidenta České republiky. Vzhledem
k tomu, že k vyhlášení termínu
voleb došlo poté, co řada organizací v obci měla zajištěné aktivity v Dělnickém domě, obec
Zastávka přistoupila ke změně
sídla volebního okrsku číslo 2,
který dosud působil ve velkém
sále Dělnického domu.
Pro volby prezidenta České
republiky bude sídlo volební
ho okrsku číslo 2 v prostorách
Regionálního informačního
centra, které působí v nádražní
budově (dříve nádražní restaurace). Sídlo volebního okrsku
číslo 1 zůstává nezměněno –
Obecní úřad Zastávka.

Souhrnné informace
k volbě prezidenta
České republiky:
První kolo volby:
• pátek 12. ledna 2018 od 14.00
do 22.00 hodin
• sobota 13. ledna 2018 od 8.00
do 14.00 hodin
Případné druhé kolo volby:
• pátek 26. ledna 2018 od 14.00
do 22.00 hodin
• sobota 27. ledna 2018 od 8.00
do 14.00 hodin
Místem
konání
voleb
v okrsku č. 1 je zasedací místnost Obecního úřadu Zastávka, Hutní osada 14, 664 84

JAKÝ BYL ROK 2017?
Rok 2017 se nám pomalu blíží k závěru, a tak si myslím, že jde
přesně o ten čas, kdy je nutné se za jeho průběhem ohlédnout
a připomenout si, co se v tomto roce událo.

Protože se v rámci výkonu funkce místostarosty věnuji především investičním akcím a provozním záležitostem,
ponese se můj příspěvek spíše
v duchu oprav, investic a údržby naší obce. Vždy na konci
každého roku se zastupitelstvo
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obce zabývá přípravou rozpočtu a přípravou investičních
akcí pro rok následující. Nejinak tomu bylo i na konci roku
minulého, tedy roku 2016. V té
době se začal tvořit takzvaný zásobník akcí a aktivit, které by chtělo zastupitelstvo

Zastávka (pro občany ulic
Brusy, Červený vrch, Domky,
Hutní osada, Kloboučky, Komenského, Kopečky, Lípová,
U Školy, Sportovní)
Místem
konání
voleb
v okrsku č. 2 jsou prostory Regionálního informačního centra v nádražní budově (bývalá
nádražní restaurace), Nádražní 36, 664 84 Zastávka (pro občany ulic 1. máje, Babická,
Bezručova, Dvořákova, Mánesova, Čapkova, Cukrovarská,
Martinská osada, Nádražní,
Nerudova, Nová osada, Plantáže, Stará osada, Havířská).
Petr Pospíšil, starosta obce

v následujícím roce realizovat.
Tyto akce se samozřejmě vyčíslují a náklady na ně se pak
zahrnují do rozpočtu pro příslušný rok. I když mluvíme
o velmi pečlivě zpracovaném
dokumentu, nikdy nelze s jistotou říci, že všechny akce budou
realizovány a tím splněny. Vše
je závislé především na objemu
finančních prostředků, které se
podaří obci získat do rozpočtu.
Jak velký bude objem těchto peněz ale v době tvorby zásobníků

akcí a aktivit víme jen s odhadem. Nikdo není schopen říci,
kolik se vybere na daních, kolik
přesně bude stát zimní údržba
chodníků a komunikací, kolik
prosvítíme ve veřejném osvětlení a jaké budou nepředpokládané výdaje. Nicméně téměř přesný rozpočet pro daný rok znám
je, s tím pracuje i zastupitelstvo
obce a nakonec jej i na tento
rok schvaluje.
V rozpočtu obce jsou mimo
každoročních, dá se říci pravidelných výdajů, zahrnuty také
výdaje na plánované akce ze
zásobníku akcí. Ten je složen
z akcí takzvaně dlouhodobých,
nerealizovaných a pak z těch
nových. Dlouhodobé akce jsou

vyčísleny na velmi vysokou
částku a nelze je realizovat bez
dotací, úvěrů a podobně. Například rekonstrukce kanalizace v lokalitě ulic U Školy,
Komenského a Brusy. Náklady na celou investici se počítají v řádu desítek milionů korun a není možné je financovat
pouze z rozpočtu obce. V tomto případě je nutné počítat
s částkou na dofinancování případné dotace. Podobně dojde-li
k rozdělení velké akce na části
a případně se povede zapojit jiného investora. Tak tomu bylo
třeba v případě stavby kanalizace na Hutní osadě nebo v letošním roce na Kloboučkách,
kdy náklady na rekonstrukci

převzal Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice a obec uhradila nebo uhradí opravu komunikace a chodníků poškozených
touto stavbou.
Druhou skupinou jsou nerealizované akce, které zůstaly
v zásobníku z minulých let, ale
nepodařilo se je z nějakého důvodu realizovat; u většiny případů právě kvůli nedostatku
finančních prostředků. Buď nezbyly v rozpočtu, protože bylo
nutné je investovat jinam, nebo
se nepodařilo např. získat plánovanou finanční dotaci. Někdy je to také z důvodu komplikací se získáním stavebního
povolení, nesouhlasu vlastníka sousedního pozemku apod.
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I takovýchto akcí pár v zásobníku máme.
Zbývají akce nové: ty, které
členové zastupitelstva navrhnou
při tvorbě rozpočtu pro příslušný rok a jsou do rozpočtu
zapracované. Takovouto akcí
v letošním roce byla například
výstavba bezpečných přechodů
ve středu obce, výstavba a rekonstrukce dětských hřišť, oprava komunikace na ulici Červený
vrch a Dvořákova a řada dalších. K celému balíku akcí pak
samozřejmě přibudou základní
akce a služby, jež je nutné zajistit, jelikož jsme na ně tak nějak
už zvyklí a počítáme s nimi: náklady na opravu a údržbu veřejných prostranství, sekání trávy,
likvidace černých skládek a odpadů a zajištění zimní údržby
chodníků a komunikací, opravy
a údržba budov v majetku obce
a mnoho dalšího. I když se zdá,
že je to vše jednoduchý proces,
není tomu tak, a proto si myslím, že stojí za to si připomenout, co se v roce 2017 povedlo,
a co také třeba ne a proč.
K období začátku roku patří zima a s ní i sněhová nadílka. Poslední roky to u nás není
s množstvím sněhu nijak horké, ale i přesto je třeba každý
den zajistit průjezdnost silnic
a schůdnost chodníků. Tuto
činnost zajišťují především zaměstnanci technické čety obce
za pomocí dvou multikár a jednoho traktůrku s radlicí. Kam
nemůže technika, tam musí vyrazit s hrably a odhrnout sníh
ručně. To platí třeba u schodů
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ke škole, u úzkých chodníků,
pro schody u Thermony a u novinového stánku a další. Myslím
si, že Zastávka se i v letošním
roce mohla pochlubit slušnou
zimní údržbou, kdy se naši zaměstnanci snažili, aby komunikace i chodníky byly bezpečné.
Někdy to však nebylo jednoduché. Situaci komplikovalo špatně zaparkované auto, jindy zase
někdo odhrnutou silnici zasypal znova sněhem z prostranství před svým domem a podobně. Nicméně je také

potřeba poděkovat těm, kteří
nám v zimě pomáhali a třeba
chodník před domem odhrnuli a na nás zbylo už jen posypání. Takovýchto občanů je třeba
si vážit. Dnes už není v módě
si před domem chodník odhrnout, právě naopak, jsou i tací,
kteří vyžadují, abychom jim odhrnuli jejich cestičku po trávě až
ke dveřím a nejlépe, kdyby byli
první, komu odhrneme. Proto ještě jednou moc děkujeme
těm, kteří nám se zimní údržbou pomáháte.

Jen co se trošku rozjařilo, započala péče o veřejné plochy.
V prvé řadě bylo třeba uklidit
všechny odpadky, jež po celou
zimu schovával sníh. Následovalo zametání či sběr posypového materiálu z chodníku
a komunikací. Na tuto práci
jsme nejen na jaře, ale vlastně
po celý rok střídavě využívali
dva zaměstnance z pracovního
úřadu, v létě brigádníky a čas
od času se k nám přidal někdo,
kdo měl alternativní trest. Někdy si sice říkám, zda se nám
vyplatí brát někoho z pracovního úřadu anebo nějakého
„trestance“, jelikož byrokracie,
kterou musíme absolvovat pro
získání takového pracovníka, je
neskutečná, ale přece jen každá
pomocná ruka dobrá. Proč? Jistě napoví následující výčet naší
činnosti.
Jarem začíná také sekání trávy na veřejných travnatých plochách, ve sportovním areálu,
pravidelný úklid přestupního
terminálu IDS, úklid lesoparku
a chodníků. V této oblasti bych
chtěl poděkovat všem, kteří
nám pomáhají s hrabáním listí, se sekáním veřejných ploch
okolo bytových domů, zejména občanům na ulici Lípová
a na ulici Havířská. Za zmínku jistě stojí i to, že okolo kontejnerů na separovaný odpad
uklízíme každé ráno a třikrát
týdně vysypáváme odpadkové
koše. K tomu samozřejmě ještě můžeme přičíst úklid černých skládek, úklid odpadu,
jež nám pravidelně někdo sype

anebo ukládá před sběrné středisko odpadů a na různá místa po obci i mimo ni. Pokud
k tomu ještě připočteme odvoz
větví, nábytku apod. od občanů
žádajících o tuto pomoc, protože nemají možnost vše zajistit vlastními silami, je toho do
opravdy hodně. Samozřejmě se
ještě snažíme vždy vybudovat
prostřednictvím
pracovníků
technické čety něco nového.
V letošním roce to byla oprava chodníku mezi novými
přechody pro chodce na ulici
1. máje, vybudovali jsme oplocení k novému dětskému hřišti
u Dělnického domu. Nové oplocení a celkovou úpravu dostalo
též dětské hřiště na ulici Havířská. V mateřské škole U Školy jsme pomohli s vybudováním nového zázemí pro uložení
hraček, v ulici Dvořákova jsme
realizovali kompletní výměnu obrubníků, opravu vjezdů
a přípravu na pokládku nového
živičného povrchu. Na podzim
jsme zde ještě zvládli výsadbu
nových stromků nahrazujících
ty stávající, suché i škaredé.
Nové stromky se objevily také
u opraveného dětského hřiště
na Havířské. Dělnický dům byl
znovu vybaven nábytkem, zejména novými stoly a židlemi.
I když náklady na pořízení byly
vyčísleny v řádu statisíců, nábytek byl dodán v rozloženém
stavu a bylo nutné, aby naši zaměstnanci provedli jeho smontování a instalaci.
Obměnou také prošly plakátovací plochy na celém území

obce. Nejenže byla provedena
výměna takzvané výdřevy, ale
byly opatřeny označením s informací, že se jedná o výhradní plochu ve správě Regionálního informačního centra, a to
zejména proto, aby plakátování
v obci dostalo řád a každý občan získal z těchto ploch aktuální informace. Jednotlivé plakáty by neměly být přelepovány
dalšími a dalšími bez nějaké logiky. Jako drobné činnosti lze
také uvést opravy a instalace
nových laviček na místa vyplývající z požadavků občanů, instalaci nového zábradlí na Kloboučkách u Roubalových.
V minulosti jim bylo při náledí
v zimním období poškozováno
oplocení pozemku procházejícími občany, protože nebylo
čeho jiného se chytit.
Ochranu proti ničení soukromého majetku bylo nutné
nainstalovat na ulici U Školy
v podobě zábran proti průjezdu
vozidel v úzké uličce u čísla popisného 65. Především rodiče
dovážející děti do školských zařízení tuto uličku začali používat jako jakousi točnu a při průjezdu tu nabourali okap domu,
tu fasádu anebo odřeli zaparkované auto. Majitelům přilehlých domů došla trpělivost
a požádali o pomoc obec. Jiná
pomoc než instalace zábran
nebyla možná. Někdo by sice
namítnul, že stačilo instalovat
dopravní značku se zákazem
průjezdu, ale dnes bohužel řidiči nerespektují pravidla silničního provozu, natož dopravní
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značení. Stačí se podívat, kde
dokážou řidiči parkovat. Parkuje se na trávníku, v křižovatkách a kdoví kde ještě. O nedodržování rychlosti ani nemluvě.
Tentokrát zmíněný problém vyřešily zábrany.
Nemálo práce také zabralo
štěrkování a zapravování cest,
kde není živičný povrch a tvořilo se zde bláto a výmoly. Věnovali jsme se ale i výmolům
v živičných površích samotných. Naši pracovníci už několik let provádějí jejich opravy za pomoci speciální směsi.
Prováděli jsme i opravu mnoha
kanalizačních vpustí, které většinou nevydržely nápor těžkých
nákladních vozidel, nebo jejich
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životnost byla ta tam a bylo
nutno je vyměnit.
V průběhu roku jsme byli
také nápomocni při různých
činnostech organizacím zřizovaných obcí Zastávka. Pomáháme v naší obecní knihovně,
v základní škole, v našich mateřinkách, v základní umělecké
škole a v neposlední řadě naši
pomoc poskytujeme i gymnáziu. Pracovníci mají podíl taktéž na mnoha akcích, ať už to
byla třeba příprava Dnů Zastávky, přípravy konání plesů, voleb, vítání občánků a podobně.
Jelikož obec vlastní i byty,
které pronajímá, i zde je třeba přiložit ruku k dílu. V letošním roce došlo k realizaci

izolace bytového domu č. p. 11.
Aby bylo možné tuto akci provést, bylo nutné zajistit kompletní přípravu, jakou je demontáž podlah, odkrytí všech
rozvodů, přípravu venkovních
ploch pro možnost instalace izolace a podobně. I zde se
vše neobešlo bez podílu našich
zaměstnanců. Samozřejmostí je pak provádění drobných
oprav v rámci celého bytového
hospodářství, ať už se jednalo o byty na Staré osadě, Hutní
osadě anebo na Martinské osadě. V rámci sportovního areálu
naši zaměstnanci provádějí nejen sekání trávy na hracích plochách, ale také zajišťují výměnu
antuky na tenisových kurtech,

pečují o provoz závlahy, zajišťují hnojení, údržbu okolních
ploch, péči o umělé hrací plochy a vše, co je pro bezproblémovou funkčnost sportovního
areálu třeba.
Na závěr roku pak zaměstnanci obce Zastávka zajišťují dovoz a instalaci vánočního
stromu ve středu obce a instalaci vánoční výzdoby na sloupech
veřejného osvětlení, abychom
si společně užili pěkné zpívání u vánočního stromu spojené s ohňostrojem. Činnost naší
technické čety, takzvané obecní roty, je různorodá a rozsáhlá. Proto bych jim chtěl i zde,
na stránkách našeho Zpravodaje, poděkovat za odvedenou práci pro nás všechny, kdo
v naší obci žijeme a možná si
někdy ani neuvědomíme, jak
by naše obec vypadala, nebýt
jejich práce.
Teď ovšem trošku odběhnu k ostatním akcím, které se
podařilo v letošním roce realizovat. Možná se budu i opakovat, neboť některé jsem již zmínil v tomto článku, anebo jsem
o nich psal v minulých číslech
Zpravodaje. I přesto si podle
mě zaslouží se o nich ještě jednou zmínit. Za nejúspěšnější
akcí považuji realizaci výstavby
bezpečných přechodů ve středu
obce. Po téměř osmi letech jednání a dohadování s odpovědnými institucemi se podařilo
nejen akci realizovat, ale hlavně zajistit bezpečí pro všechny,
kteří potřebují přes frekventované komunikace u nás v obci

přejít na druhou stranu. To, že
tyto stavby jsou přínosem, mi
potvrzuje fakt, že od prázdnin
do dnešního dne jsme nezaznamenali ani jednu stížnost, že se
nedá některá z uvedených komunikací bezpečně přejít. Myslím si, že tuto investici si chodci a zejména děti, které každý
den míří do školských zařízení
a pak zase zpět, zasloužili. Pokud se nám podobně bezpečný
přechod podaří vybudovat ještě u schodů ke škole a třeba někde na Staré osadě, půjde o další krok ke zvýšení bezpečnosti
chodců.
Ve středu obce ještě chybí
dořešit parkování a problematiku křižovatky s ulicí Babická.
A ani nepolevujeme a intenzivně jednáme zejména s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Prozatím máme příslib zahájení
stavebních prací někdy koncem
roku 2018. Zda tomu tak bude,
to se teprve uvidí, ale uděláme
pro to vše.

Druhou významnou akci
představuje rekonstrukce kanalizace a vodovodu v lokalitě
ulice Kloboučky. Tady se nám
podařilo nejen zajistit celkovou rekonstrukci, ale všechny
rodinné domy mají také nové
přípojky. Nyní bude hlavním
úkolem pro příští rok získat
finanční prostředky na opravu povrchu komunikace, jež
při opravě uvedených inženýrských sítí vzala za své. Předpokládaná investice do opravy
je více než tři miliony korun,
a proto bude naší snahou získat
finanční dotaci alespoň na částečné pokrytí nákladů. Osobně
jsem velice rád, že se podařilo
provést opravu povrchu silnice
na ulici Dvořákova a zároveň
vybudovat záchytný kanalizační sběrač dešťové vody ohrožující některé nemovitosti soukromých vlastníků. Investice
byla odkládána mnoho let a těší
mě, že na ni konečně přišla
řada a dluh je splacen. V této
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lokalitě, tedy především v navazující ulici Bezručova, ještě musíme vyřešit problém s parkováním, ale i zde se snad blížíme
k řešení. Někde pomůže parkovací stání, někde dopravní značení, někde příčný práh a zbytek jistě vyřeší městská či státní
policie, se kterou už na tomto
úkolu spolupracujeme.
Další oprava povrchu, která
se v roce 2017 povedla, je spodní část ulice Červený vrch. Zejména se jedná o úsek pod Domovem pro seniory. Díry, které
se zde neustále tvořily, neměly
konce a jiné řešení už nebylo
možné. Dnes už se nikdo nemusí bát, že si zde utrhne kolo
osobního vozu.
I přes tyto úspěchy je však
pořád co dokončovat. V zásobníku akcí nám pořád visí
dokončení komunikace v ulici
Domky, kde nám vše blokuje
připravovaná výstavba rodinného domu. Před č. p. 23 zase
nemůžeme dokončit opravu
kvůli připravované rekonstrukci přípojek jednoho z bytů. Někde se zase připravuje rekonstrukce vedení nízkého napětí
a jeho uložení do země a v neposlední řadě nám na řadu
akcí chybí finanční prostředky.
Já ale věřím, že postupem času
se nám povede upravit a opravit vše tak, jak by si každý přál.
I když opravovat bude jistě pořád co.
Další velkou investicí byla
oprava podlahy ve velkém sále
Dělnického domu, oprava výmalby, vymalování předsálí
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a nákup nového nábytku jak
do velkého, tak i do malého
sálu. Do konce roku bychom
ještě chtěli stihnout realizovat
vybudování salonku na místě původních prostor, kde stály výherní automaty. Doufejme,
že se nám to povede. Prostranství vedle Dělnického domu
získal nové dětské hřiště a také
prostor pro parkování, který je
hojně využíván především zákazníky lékárny a občany využívajícími služby v Domě zdraví. Pro zvýšení bezpečnosti
a především ochrany majetku
obce byl Dělnický dům vybaven kamerovým systémem monitorujícím venkovní plochy.
Kamerový systém byl instalován i do sběrného střediska
odpadů na ulici Havířská, kde
monitoruje dění nejen uvnitř
tohoto zařízení, ale taky kolem
něj. Díky tomuto vybavení se
již podařilo odhalit řadu občanů (místních i přespolních),
kteří dovážejí odpad a vyhazují ho před bránu mimo provozní dobu a někdy i v noci. Zatím
tito občané dostali pouze upozorňující dopis, ale do budoucna bude snahou tyto nepořádníky sankcionovat v souladu
s právními předpisy. Jen pro
zajímavost: takovéto chování
může být sankciováno pokutou až do výše 20 000 Kč. Já ale
věřím, že tento nástroj nápravy
bude využit minimálně.
Další investicí v letošním
roce byla rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě Hutní osada. Tato investice byla

vyvolána rekonstrukcí sítě nízkého napětí, jež bylo demontováno a uloženo do země. Správce sítě si vynutil ze stávajících
střešníků demontovat i lampy
veřejného osvětlení. Nicméně
tímto krokem se podařilo zajistit kvalitní a úsporné veřejné
osvětlení. Zajistí nejen ušetření
za spotřebu elektrické energie,
ale především zvýší bezpečnost
v dané lokalitě. V oblasti veřejného osvětlení se nám také
podařilo získat finanční dotaci ve výši dvou milionů korun.
Pokud nedojde k nějaké nepředvídatelné situaci a vše se
podaří, dojde k instalaci LED
osvětlení na většině území obce
a přibude i veřejné osvětlení
na cestě přes lesopark od základní umělecké školy.
Ve sportovním areálu došlo
k rozšíření sportovního vyžití
v podobě workoutového hřiště.
Je potěšující, že se sportu věnuje řada mladých lidí a toto zařízení je celkem hodně využíváno. V oblasti kulturních akcí
jsme jistě také pokročili. Podstatnou změnu zaznamenaly
například akce Dny Zastávky,
oslavy Dne dětí a přibyla i řada
akcí konaných v Regionálním informačním centru anebo pod jeho patronací. V současné době snad startuje další
etapa rozšíření činnosti v oblasti podpory kulturního života našich spoluobčanů a také
podpory činnosti školských zařízení a spolků. Spočívá v tom,
že obec na podzim letošního roku odprodala nákladní

automobil, takzvanou zelenou
Tatru, a na místo něj pořídila
autobus. Sice starší typ Karosa, ale plně funkční. Tímto krokem chce zastupitelstvo obce
podpořit především činnost
školských zařízení a spolků
díky pomoci v oblasti zajištění
dopravy na některé z pořádaných akcí. Již v letošním roce
některé třídy základní školy
využily tuto dopravu k výletům
do Prahy a do divadla v Brně.
Na podzimním setkání zástupců jednotlivých organizací
a spolků působících v naší obci
vedení obce nabídlo v této oblasti podporu dalším. Dnes již
o tuto podporu požádali například senioři, Gymnaziální společnost, některé mateřské školy
a jistě přibudou i další. Snahou projektu není konkurovat
dopravním společnostem, ale
naopak podpořit činnost místních spolků a rozšířit možnosti jejich činnosti. Zda je tento
směr podpory správný, nám
však ukáže čas.
Ne vše se však v letošním
roce povedlo tak, jak bych si
představoval. I když jsem si vědom, že můj článek je doopravdy dlouhý, dovolím si ještě krátce zmínit plány na příští rok.
V příštím roce bych byl velice
rád, aby se stěžejními akcemi
staly dořešení demolice domu
č. p. 105, takzvaného „Bendláku“, a vyřešení využití celého
prostranství lokality. V současné době máme podanou žádost
o stavební povolení na části
prostranství před zmiňovaným

objektem. Jistě by bylo dobré
také upravit prostranství kolem památníku padlých hrdinů
a prostor, kde v současné době
stojí vánoční strom. Věřím, že
zastupitelstvo obce najde vhodné využití prostoru po demolovaném objektu a na jeho místě vznikne třeba nový obecní
úřad, administrativní budova, prostory pro lékaře, služby
a podobně. Jen doufám, že s vidinou jednorázového získání finančních prostředků do obecního rozpočtu zde nevzniknou
bytové domy anebo zámečnická dílna.
V příštím roce by také měla
proběhnout
rekonstrukce
a prodloužení vodovodu a kanalizace od lékárny až k rodinným domům na konci této
lokality. I když se zdá, že jde
o krátký úsek, i tato stavba bude
vyžadovat nemalé finanční prostředky. Tady by se však měl
podílet i Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice. Obec by měla
investovat především do následného vybudování povrchu
parkoviště a případně přilehlé
komunikace. Největší investicí
však bude řešení dopravní obslužnosti a parkování ve středu
obce. Tato investiční akce bude
asi pro rok 2018 stěžejní. Pokud
se ovšem něco „zadrhlo“, jistě se
ušetřené peníze podaří investovat jinam a ku prospěchu nás
všech. Od investic a práce bych
rád nakonec přešel k něčemu
úplně jinému…
Rád bych vám totiž téměř
na konci svého článku prozradil

jedno tajemství. V příštím roce
by vedení obce ve spolupráci s Regionálním informačním
centrem rádo přestěhovalo konání místní pouti do středu
obce, tak jak tomu bývalo kdysi.
Velice rádi bychom chtěli pouť
pořádat v prostorách kolem
Dělnického domu, Domu zdraví, přestupního terminálu IDS
a na prostranství u pomníku.
Rádi bychom vrátili do středu
naší obce nejen kolotoče, stánky, bohatý program, ale především bychom chtěli, abychom
se ve středu obce nepotkávali
pouze jednou ročně u vánočního stromu, ale třeba i v létě
na zastávecké pouti. Snad i tato
změna bude přínosem pro nás
všechny.
Pokud se vám podařilo
zvládnout přečíst celý článek
pojednávající o aktivitách a investičních akcích obce, nepochybně mi dáte za pravdu, že to
v naší obci žije a rozhodně nestojíme na jednom místě. Pevně
věřím, že i následující rok 2018
bude tak pestrý a na jeho konci se ve Zpravodaji objeví minimálně stejný výčet činností,
akcí a investic.
Vážení spoluobčané, dovolte mi vám za sebe a za všechny zaměstnance obce Zastávka
popřát šťastné a veselé Vánoce,
bohatého Ježíška a do nového
roku 2018 mnoho zdraví, štěstí,
lásky a osobní pohody.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V ROCE 2017
Blížící se závěr roku je vždy časem pro hodnocení a bilancování roku uplynulého.
Tak to udělám také, za naši komisi.

Scházeli jsme se vždy každý měsíc (mimo červenec)
ve stejném složení jako jsme
začínali: J. Baštařová, Z. Milan, A. Dušková, J. Chmelíček a Z. Pospíšil. Návrhy, náměty, připomínky všech členů
komise byly prostřednictvím
místostarosty pana Zdenka Milana a pracovníků čety
obecního úřadu realizovány.
Pravidelně na stránkách Zpravodaje jste se mohli seznámit
se změnami, ke kterým docházelo a dochází v jednotlivých částech obce. O těchto investičních aktivitách jste
měli možnost si přečíst v příspěvku pana místostarosty.
Na listopadovém jednání
komise jsme se znovu (pokolikáté už?) museli vracet
k problematice čistoty chodníků a zelených porostů v obci
stále více znečišťovaných psími exkrementy. Těžko se nám
hledají „pachatelé“ těchto aktivit, protože když jde někdo
na vycházku se svým psem
večer, mezi devátou a desátou hodinou, má jistotu anonymity. Kdo z majitelů psa
po něm uklidí? Proto máte
šanci ráno v pět hodin, při
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cestě na autobus nebo vlak,
pěkně se sklouznout a co následuje dál už mnozí z nás
ví. A co teprve pracovníci,
kteří musí zajistit minimálně třikrát do roka sečení zelených ploch v obci? To by si
mohli majitelé psů sami vyzkoušet. Nepomohou vysoké
boty, ochranné brýle, rukavice nebo dlouhá zástěra. Vana,
mýdlo a voda! Taková sekačka funguje v této situaci jako
dělo na zasněžování svahů pro
lyžování. Vzhledem k tomu,
že se mění v naší obci poměr
bydlení v rodinných domcích
a v bytových domech, jsme se
shodli, že bude potřeba také
změnit a přizpůsobit tomuto
trendu vyhlášku o místních
poplatcích (poplatky za psy).
Dalším důležitým problémem, který přetrvává, je problém správného třídění odpadu v domácnostech. I když
postupně dochází k mírnému
navýšení procenta vytříděného odpadu, v popelnicích ho
zůstává stále hodně. Letáčky,
pravidelné informace ve Zpravodaji, ukázky nepořádku kolem kontejnerů, navýšení počtu sběrných nádob, rozdání

tašek do domácností pro lepší třídění odpadu už doma, to
je zřejmě pořád málo! Protože pod rouškou tmy a v pozdních nočních hodinách jsou
mezi námi takoví, kteří nelení
a autem zajedou ke sběrnému
dvoru a „uskladní“ zde vše, co
jim doma přebývá. Televizní
pořad „Neváhej a toč“ by se
mohl díky kamerovému systému, který zde bylo potřeba
umístit, jmenovat „Neváhej
a hoď“!
Problém zanesených kanálových mříží na silnicích
v obci, i to je zlozvyk poslední
doby. Ten vypláchnutý zbytek
betonu nebo malty z míchačky a kolečka od stavebních
úprav na Sportovní nebo Bez
ručově ulici s sebou přinesou
zanesený kanál, který musí
pročistit naši hasiči nebo pracovníci místní čety. Na co tedy
máme sběrný dvůr? Je to tak
obtížné využít úterý nebo sobotu a co doma nechci, tak
odvezu?
Závěr roku má být optimistický s přáním všeho dobrého do dalšího roku. Chci
poděkovat touto cestou vám
všem, spoluobčanům, kteří

se snažíte a máte zájem o to,
aby naše obec byla čistá, uklizená, zelená, nová a zdravá.
Poděkování patří též „dobrovolníkům“, kteří nám pomáhají při sečení zelených ploch

kolem větších bytových domů,
děkujeme.
Věříme, že se dobré věci časem podaří. Bude to asi ještě
trvat a bude záležet na každém z nás, jak se k některým

problémům dokážeme postavit a změnit je.
Jaroslava Baštařová,
předsedkyně KŽP obce
Zastávka

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
CENTRUM V ROCE 002
Informační centrum sídlící v budově zastáveckého
vlakového nádraží brzy vykročí do druhého roku
své existence.
Právě nyní prodělává ozdravnou kúru v podobě výměny
oken a dveří do skladových
prostor. Fasádní lifting nečekejte, ale i po odstranění mříží
budou prostory vypadat o poznání lépe zvenku i zevnitř.
Investorem této akce je majitel objektu. Drobných úprav se
do konce roku dočká i interiér
infocentra. V plánu je položení koberce a instalace vnitřních
parapetů, které budou sloužit
zároveň jako pulty pro propagační materiály.
V lednu se prostory RIC stanou volební místností a v únoru se vás budou snažit přilákat
výstavou historických pohlednic Zastávky a okolí ze sbírky Kamila Horkého. Zároveň
bude zahájeno pokračování
dalšího cyklu semináře Zpátky do lavic, který realizujeme

společně s Klubem absolventů gymnázia. Prvním tématem
bude osobnost T. G. Masaryka, dále si zopakujeme novinky
ve vyhlášce pravidel silničního
provozu a zdravovědu a v posledním díle se budeme věnovat osobnostem regionu, speciálně spisovateli Mirku Elplovi.
Touto cestou bych rád požádal
širokou veřejnost o spolupráci na získání archivních dokumentů, zejména fotografií
z Elplova života, které bychom
mohli použít do připravovaného sborníku.
Do prázdnin nás také čekají oblíbené jednodenní výlety.
V plánu jsou Hrusice, Vyšehrad
a Průhonický park, Archeopark
v Pavlově a další.
Konkrétními
novinkami v kulturním a společenském kalendáři Zastávky 2018

bude přesun pouťových atrakcí do dolní části obce a nedělní
pouťový program na dvoře Dělnického domu. Dopolední mši
svatou v kapli, jarmark a akademii místních spolků doprovodí
pouťový koncert se zajímavými
hudebními hosty. Pozvání potvrdili J. A. Kronek se skupinou
Alband, Blanka Šrumová, Jan
Sahara Hedl a další hosté.
Poslední červnovou sobotu
ožije zastávecké nádraží a přilehlé okolí duchem první republiky. Prvorepubliková Zastávka se uskuteční jako jedna
z akcí v rámci oslav 100. výročí
založení Československa. Kromě historických reálií, koncertu
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swingové kapely Melody Gentlemen a nočního filmu pod
širým nebem vás čeká zahájení letní výstavy s prvorepublikovou tematikou a jízdy historických vlaků s legionářským
doprovodem. V kuloárech
prosakují informace o připravovaném příjezdu samotného
prezidenta Masaryka. Inu kdo
nevěří, snad přijde kouknout.
Novinkou posledních měsíců roku 2017 je dokumentární
kino – aktivita, která bude pokračovat po celý příští rok. Každé první úterý v měsíci bude
patřit projekci zajímavého dokumentárního filmu z nabídky
společnosti Kinedok.

V plánu je transformace infocentra do podoby příspěvkové organizace, úprava
prostoru před RIC, příprava
publikace o Zastávce a mnoho
dalšího. Zdali se vše úspěšně
podaří, bude záležet na mnoha

faktorech, ale hlavně na vašem zájmu o nás. Děkujeme
za něj a v roce 2018 přejeme vše
dobré.
Lukáš Volánek,
RIC Zastávka

Plesová sezóna 2018 v Zastávce
Pátek 12. ledna – Stužkovací ples gymnázia
Pátek 19. ledna – Hasičský ples
Sobota 27. ledna – Zahrádkářský ples
Pátek 16. února – Sportovní ples
Sobota 17. února – Dětský karneval
Pátek 23. února – Obecní ples
Pátek 2. března – Absolventský ples

TRADIČNÍ VÍCEBOJ
V NETRADIČNÍCH DISCIPLÍNÁCH
V neděli 8. října 2017 v odpoledních hodinách bylo
ve sportovním areálu TJ Čechie Zastávka živo.
Po roce se opět sešli zástupci řady spolků působících
v naší obci, aby se společně utkali při Tradičním
víceboji v netradičních disciplínách.
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Tentokrát do pomyslného
boje vyslaly svůj tým spolky Sokol, Zastávecká koule, Hasiči,
Šipkaři a Fotbalisté. Týmy byly
sestaveny přesně dle pravidel

a to pětičlenné, kdy vždy při plnění úkolu musely za tým nastoupit dvě ženy. Při zahajovacím nástupu týmů nestranný
hlavní rozhodčí pan Vladimír
Křivánek podrobně vysvětlil
stanovená pravidla letošního
klání, postup a rozdělení disciplín a představil rozhodčí jednotlivých disciplín. Po tomto
nástupu se plynule přešlo k plnění první, takzvaně společné
disciplíny, kterou má na starosti
již tradičně místní spolek Sokola. I když by každý předpokládal, že disciplíny připravované
jednotlivými spolky budou nějak souviset se spolkovou náplní činnosti, ne vždy je tomu
pravdou.
Zahajovací disciplína Sokolů byla složena z prvků, které k jejich činnosti patří. V jejich štafetě se objevily kruhy
a různé překážky, ale provedení štafety nebylo závislé pouze

na fyzických schopnostech soutěžícího, ale především na umění běhu pozadu, dobré trefě při
hodu gymnastickými kužely
a podobně. Hasiči si také připravili štafetu, ale jinou. Spočívala v běhu, respektive v co
nejrychlejším průchodu mezi
kužely s dřevěnými špalíky
na provázcích. Pěknou disciplínu měli připravenou také
Šipkaři, a to v podobě minigolfu. Tady se ukázalo, že některá
družstva by měla občas navštívit blízký minigolf v Neslovicích, aby tuto hru alespoň trošku natrénovala.
Další disciplínou, která ale
určitě nepatří do repertoáru
celoroční činnosti, byla disciplína Fotbalistů. Ti se rozhodli,
že všechny vyzkouší při střelbě
z luku. I když si mnoho z nás
pamatuje dobu, kdy jsme si
hráli na indiány a kovboje, ne
mnoho z vystřelených šípů se

zabodlo do připraveného terče. Ještěže hrací plocha je velká a šípy měly kam létat a nikoho neohrozily. Naopak nový
místní spolek Zastávecká koule
zůstal u svého, a tak jejich disciplína nespočívala v ničem jiném, než ve cvrnkání kuliček
do důlku. Sice činnost, kterou
si z dětství pamatujeme celkem
dobře, ale i zde by bylo třeba
trénovat. Člověk by až nevěřil,
že to „správné“ cvrnkání kuliček je tak náročnou disciplínou.
Na závěr celého klání musely
všechny týmy ještě absolvovat
dvě disciplíny. Přetahování lanem organizovali Hasiči. Tato
disciplína je především fyzicky
náročnou disciplínou a musí se
do ní zapojit samozřejmě i ženy.
Není výjimkou, že si soutěžící
z této disciplíny odnášejí zranění v podobě modřin a podobně.
Ne že by se soutěžící při plnění navzájem tloukli, ale prostě
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vyhrává tým, který svého protivníka přetáhne na laně přes
stanovenou hranici. A to většinou končí i tak, že přetažené
družstvo končí na zemi pádem
minimálně na kolena.
Ta úplně poslední disciplína byla připravena Fotbalisty
a spočívala v hodu oštěpem,
který byl tvořen tyčí pro praporek pro vytýčení rohů při fotbale. Těžkým oštěpem se hází
snadno, ale když je oštěp lehký,
plastový, i na to je potřeba určitý um. Ale nakonec i tento úkol
všechny týmy splnily bez vážných problémů, ale s různým
výsledkem.
Po splnění závěrečné disciplíny nastal úkol pro hlavního
inzerce
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rozhodčího soutěže, který musel spočítat dosažené body
a rozhodnout pořadí umístění.
Po spočítání výsledků byl vyhlášen vítěz letošního Tradičního víceboje v netradičních
disciplínách, jímž se poprvé
v historii konání této soutěže
stal tým místního fotbalového
klubu. K jejich vítězství jim ještě jednou moc gratuluji.
Na závěr bych chtěl všem
spolkům, které vyslaly své
týmy, poděkovat především
za to, že se neuzavírají pouze
ve své hlavní činnosti, ale umí
také spolupracovat, umí soutěžit s ostatními a především se
umí bavit. Spolupráce je v dnešní době velice důležitá a já jsem

rád, že naše obec má řadu občanů, již spolupracovat chtějí.
Poděkování si jistě také zaslouží pan Vladimír Křivánek plnící téměř po celou dobu konání
této netradiční soutěže úkoly
nestranného hlavního rozhodčího, pod jehož taktovkou se
vždy tato soutěž koná. Rád bych
poděkoval také Restauraci Stadion, jež se po celou dobu konání soutěže starala o občerstvení nejen členů týmů, ale také
diváků. Pevně věřím, že i další
ročník víceboje bude minimálně tak vydařený, jako tomu bylo
v letošním roce.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

Co se chystá v příštím roce pro návštěvníky v Muzeu průmyslových
železnic a Regionální úzkorozchodné železnici ve Zbýšově?
Nejprve se vyhodnotí všechny akce, které proběhly v letošním roce. Od Muzejní noci přes
červnové „Probuzení šípkové
Růženky“ (zprovoznění další historické lokomotivy), dále
celý prázdninový provoz nejen
v muzeu, ale také jízdy ze Zbýšova až do Zastávky. Tradiční
akcí, která se vždy těší velkému
zájmu návštěvníků, byl Hornický den, a nakonec závěr sezóny – 25. listopadu se uskutečnily „Jízdy s Mikulášem“. To byl
výčet jen hlavních aktivit MPŽ
a RÚŽ.
Poděkování patří nadšencům
z Klubu regionální železnice,
za kterými je při návštěvě vidět
opět kus udělané práce a změn.
Nejinak tomu bylo letos a plány
jsou i pro rok následující.
Zbýšov – dokončit úpravy na parkovišti, se kterými se
už začalo na podzim letošního

roku. Podařilo se zakoupit dva
menší pozemky, které se oplotí
a bude zde prostor, kde se začne
s budováním odpovídajícího
zázemí pro návštěvníky. Ve výstavní hale muzea by se měla
objevit zpevněná podlaha pro
lepší a bezpečnější pohyb návštěvníků okolo exponátů.
Babice – nutnost vyměnit
a opravit část tratě, kde dochází,
vzhledem k zátěžovým jízdám,
k menším deformacím kolejnic.
Zastávka – další zlepšení malého nádraží v Zastávce. Výstup
pro návštěvníky na konci tratě,
umístění laviček, zpevnění cesty nebo vybudování malého přístřešku pro cestující.
V areálu MPŽ se bude pokračovat v renovaci další historické lokomotivy z roku 1944. Pro
znalce a odborníky uvedu značku: Deutz OMZ 122. Největší
investicí by měla být postupná

výroba dvou osobních vagónů
pro cestující, jeden bude otevřený a druhý uzavřený.
Záměrů a plánů je hodně. Věříme, že za společné finanční
pomoci zakládajících obcí Babic, Zastávky, společně s městem Zbýšovem se opět kus
práce dobrovolníkům podaří
a návštěvníci Muzea průmyslových železnic a Regionální úzkorozchodné železnice tak budou opět spokojenější.
První společná akce pro obě
společnosti proběhne na začátku roku 2018: tradiční prezentace našich turistických lákadel
na veletrhu cestovního ruchu
nejen v Brně, ale i v dalších městech republiky.
J. Baštařová,
předsedkyně DR RÚŽ o. p. s
za obec Zastávka

CO DĚLAJÍ MYSLIVCI?
Myslivecký spolek Bažant se
sídlem v Zastávce hospodaří
v honitbě pronajaté od Honebního společenstva Babice. Tato honitba o rozloze 518 ha je tvořena
téměř z poloviny tzv. Babickým
lesem, zbytek jsou pole a ostatní

plochy. V současné době má
myslivecký spolek sedm členů
a jednoho adepta, tedy mladého myslivce, který se o členství
ve spolku teprve uchází.
Péče o zvěř a zajištění dostatku krmiva pro přikrmování

patří k hlavním činnostem myslivců. Po několika letech se také
podařilo zlepšit zdravotní stav
srnčí zvěře díky předkládání
medikovaných krmiv. Systematický nákup takových krmiv je
umožněn i díky prostředkům,
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SPOLKOVÉ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY

REGIONÁLNÍ ÚZKOROZCHODNÁ
ŽELEZNICE

které obec Zastávka poskytuje
myslivcům ze svého rozpočtu.
Další činností myslivců je samozřejmě lov zvěře. V naší honitbě je lovena pouze zvěř srnčí
a černá, případně škodná. Zvěř
drobná se zde neloví, přestože

v honitbě potkáme nějaké zajíce
i bažanty. Lov zvěře probíhající
podle zásad správného mysliveckého hospodaření je jakousi pomyslnou odměnou za celoroční práci. Výsledky této
činnosti je možno zhlédnout

na každoročních chovatelských
přehlídkách trofejí z honiteb
v působnosti Městského úřadu
Rosice.
Miloš Pospíšil,
MS Bažant

NEJTVRDŠÍ HASIČI SE SJELI
DO ZASTÁVKY
V sobotu 14. října 2017 se
do naší obce sjeli nejtvrdší ha
siči nejen z Moravy. V tento
den se totiž v areálu základní
školy a gymnázia konal další
ročník soutěže v disciplínách
TFA (Toughest Firefighter Ali
ve – Nejtvrdší hasič přežije)
„O pohár prezidenta Morav
ské hasičské jednoty“.
Tato soutěž je zároveň vyhodnocením seriálu soutěží
v rámci II. ročníku Ligy TFA
Moravské hasičské jednoty. Celkem se na start postavilo více
než 50 závodníků ve čtyřech kategoriích: muži do 35 let, muži
nad 35 let, ženy a dorost. Soutěže tohoto typu jsou zaměřené
nejen na fyzickou zdatnost jednotlivce, ale také na zručnost
a dovednost jednotlivce, který
plní jednotlivé úkoly na soutěžní dráze simulující reálné podmínky při zásahu.
Soutěžní dráha byla složena z několika disciplín. Připojení dvou požárních hadic
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na čerpadlo, připojení dvou
proudnic a následné roztažení
celého vedení v délce 20 metrů.
Následně soutěžící musel dle
své kategorie udělat určitý počet
úderů na takzvaném stojatém
Hammer Boxu. Dále bylo třeba
prolézt připraveným tunelem,
překonat 1,5 metru vysokou bariéru, smotat 20 metrů hadice
do kotouče a umístit do připraveného boxu, vystoupat na lešení, připoutat se za pomoci
karabiny a vytáhnout na laně
břemeno na podestu lešení cca
do výšky 2 metrů. Další a asi
i nejnáročnější disciplínou bylo
přetažení téměř 90 kilogramů
těžké figuríny za stanovenou
metu. Právě po splnění této disciplíny, kdy většina soutěžících
už byla na pokraji svých sil, je
ještě čekal výstup do nejvyššího
patra základní školy, kde bylo
nutné zmáčknout Stop tlačítko
a ukončit tak svůj pokus. To vše
samozřejmě všichni soutěžící
museli splnit v plné zbroji, tedy
v třívrstvém zásahovém obleku,
těžké zásahové obuvi, v rukavicích, s přilbou na hlavě a s izolačním dýchacím přístrojem
na zádech. Jen pro představu se
jedná o zátěž asi 20 kilogramů.
Průměrný čas, za který byl soutěžící schopen splnit všechny
tyto úkoly, se pohyboval v rozmezí tří až čtyř minut.
V této fyzicky náročné soutěži nás reprezentovali naši hasiči ve třech kategoriích. V kategorii mužů do 35 let to byli
Tomáš Brůža a Tomáš Černý. V kategorii dorostenci nás

reprezentovali Matěj Šerák
a Petr Karásek a v kategorii dorostenky pak Natálie Milanová. V rámci hodnocení si nejlépe vedli soutěžící v kategorii
dorostu. Nejlépe na tom byla
Natálie Milanová, která ve své
kategorii získala krásné druhé
místo. Petr Karásek se umístil na 4. místě a Matěj Šerák
na 5. místě. Dorostencům se
vedlo i v celkovém hodnocení II. ročníku ligy. I zde Natálie
Milanová vybojovala 2. místo
mezi dorostenkami, Petr Karásek pak získal 3. místo a Matěj
Šerák 4. místo mezi dorostenci. K těmto skvělým umístěním bych jim ještě jednou rád
poblahopřál a poděkoval jim

za výbornou reprezentaci nejen
zastáveckých hasičů, ale i naší
obce. Poděkování si samozřejmě zaslouží i všichni ostatní
naši hasiči, kteří se na kterékoliv soutěži v rámci ligy TFA nebáli a postavili se na start velmi
náročných soutěží.
Závěrem bych rád také poděkoval vedením naší základní
školy a gymnázia, která nám již
tradičně vychází vstříc a umožňují nám tuto soutěž ve svých
areálech a budovách realizovat.
Bez jejich pomoci by nebylo
možné tak atraktivní a hlavně
soutěžícími velmi vyhledávanou soutěž pořádat.
Zdeněk Milan,
velitel JSDH Zastávka
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VÝLET DO PEKLA
V sobotu 4. listopadu 2017
uskutečnili hasiči výlet do Pekla Čertovina. Tento unikátní zábavní park se nachází v lokalitě u Hlinska v Čechách. Peklo
je postaveno přes tři patra a je
možné si zvolit z několika okruhů. Prohlídky jsou komentovány milými čerty, takže je cestou
spousta zastavení. Po prohlídce

jsme se občerstvili v pekelné
restauraci. Během našeho výletu jsme navštívili i pohádkovou vesničku u Hotelu Podlesí
u Sněžného. Výlet se líbil a určitě nebyl z posledních. I na rok
2018 hasiči připraví společný
zájezd.
Zdeněk Milan,
starosta hasičského sboru

NAŠI HASIČI NAVŠTÍVILI KOLEGY
V BERLÍNĚ – HEINERSDORFU
Zastávečtí hasiči již více než
čtyřicet let udržují velmi úz
kou spolupráci s dobrovolný
mi hasiči v Berlíně – Heiners
dorfu. Tato takzvaná družba
se vlastně přenáší z genera
ce na generaci a to na obou
stranách. V dobách totality
a dokonce i krátce po ní naši
členové navštěvovali tehdej
ší východní Německo nejen
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za účelem prohlubování vzta
hů s našimi sousedy, ale řada
dětí zde také měla možnost
absolvovat čtrnáctidenní letní
tábor. Intenzita a rozsah vzá
jemných návštěv v současné
době sice nejsou tak velké jako
dříve, ale hasiči pořád na své
kamarády z Německa neza
pomínají. A nezapomněli ani
v letošním roce.

Tentokrát se do Berlína –
Heinersdorfu vypravila celkem dvaadvacetičlenná delegace pod vedením našeho
dlouholetého člena Františka Crhy, který vlastně družbu
mezi oběma hasičskými sbory řídí po celou dobu trvání.
V pátek 17. listopadu 2017 tato
delegace vyrazila do Berlína –
Heinersdrofu v odpoledních

hodinách. I když v poslední
době dálnice především u nás
nestojí za nic, podařilo se nám
na místo dorazit po sedmi hodinách cesty. To je velice slušný výsledek pro více jak šest
set kilometrů dlouhou cestu.
Na berlínské hasičské zbrojnici už naši delegaci očekávali
zástupci místních hasičů, kteří nám ukázali ubytování a seznámili nás s programem pro
následující den. Po ubytování
jsme vzhledem k pozdní hodině všichni ulehli ke spánku
a těšili se na další.
Ráno po vydatné snídani
celá skupina vyrazila nejprve
do Operačního střediska složek
Integrovaného
záchranného
systému v Berlíně, kde jsme měli
možnost se seznámit s činností
místních operátorů, způsobem
vysílání jednotek k jednotlivým
událostem a funkčností celého
jejich systému. Zajímavé pro
nás bylo rozhodně to, že i když
bylo teprve kolem desáté hodiny ráno, operační středisko
odbavilo již více jak 2000 událostí. Za zmínku jistě stojí, že
v Německu je systém požární
ochrany založen na dobrovolných hasičích. Profesionálních
hasičů zde působí jako šafránu,
proto se bez práce dobrovolníků neobejdou. Následně naše
delegace měla možnost navštívit centrální profesionální stanici, kde nám byla předvedena
technika a vybavení používané
v Německu. Měli jsme možnost
vidět speciální vozidlo pro potápěče, vůz určený pro zásahy

u dopravních nehod velkého
rozsahu, evakuační autobusy,
mobilní operační středisko pro
řízení událostí s velkým nasazením sil a prostředků a mnoho dalších speciálních vozidel,
přívěsů a zajímavého vybavení.
I když výklad a prohlídky byly
velmi zajímavé, nakonec jsme
se shodli, že vybavení hasičů
v České republice se už od kolegů v Německu moc neliší. Něco
mají lepší a něco máme zase
lépe vymyšlené my v Česku.
Další naši zastávkou byla
návštěva jedné z berlínských

hasičských zbrojnic, kde na nás
čekal speciální kamion, takzvaný MOBAS, určený pro výcvik hasičů. Jelikož jsme s touto návštěvou počítali, dovezli
jsme si s sebou vlastní zásahové vybavení, abychom si i my
mohli ověřit svoje dovednosti
a především fyzickou kondici.
Po zdravotní prohlídce jsme
ve dvoučlenných skupinách
nastupovali v plné zásahové výzbroji včetně izolačního
dýchacího přístroje ke splnění výcviku. Tento výcvik spočíval v chůzi na běžícím páse
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s nastavením do kopce, kdy každý musel ujít asi vzdálenost
jednoho kilometru. Následovalo tahání lana se závažím, kdy
musel frekventant dosáhnout
celkem dvanácti úderů závaží.
Poté pokračoval na nekonečný
žebřík. Zde musel absolvovat
jakoby vylezení do deseti metrů výšky. Následoval klecový
kontejner, kdy každému hasiči
bylo zakryto hledí a pak musel v systému drátěných klecí
zpravidla v kleku nebo plazením absolvovat trošku složitější prolézačku, než jaké bývají na dětských hřištích. Zde si
hasiči ověřují možnosti pohybu ve stísněných prostorách
a způsob orientace v zakouřeném prostředí. Po absolvování
klecového polygonu opět musel každý absolvovat dalších
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deset metrů na nekonečném
žebříku a pak jízdy šedesátikilometrovou rychlostí na rotopedu. Tímto celý zkušební
cyklus skončil. Každý z hasičů měl na hrudníku po celou
dobu připnuté měřicí zařízení
sledující jeho srdeční činnost.
Po absolvování celého výcviku
pak každý z nás obdržel celý
záznam srdeční činnost a reakce těla na fyzickou zátěž při výcviku. Ukázalo se, že naši hasiči mají fyzičku opravdu dobrou
a všichni daná kritéria splnili.
Následně se naše delegace
přesunula zpět na hasičskou
zbrojnici v Heinersdorfu, kde
bylo připraveno posezení s členy místního hasičského sboru.
Při tomto přátelském setkání jsme v prvé řadě poděkovali za umožnění návštěvy,

přívětivé přivítání a zprostředkování velmi zajímavého pobytu v Německu. Bylo vysloveno
velké uznání za udržení více jak
čtyřicetiletého přátelství a přání, aby toto přátelství fungovalo i v následujících dekádách.
Na závěr samozřejmě nechybělo naše pozvání k nám do Zastávky. V neděli ráno se již jen
balilo a pak jsme vyrazili směrem k domovu.
Co říci na závěr? Snad jen
to, že je velmi důležité v dnešní uspěchané době udržovat takovéto přátelství, díky němuž
nezískáváme pouze kamarády,
ale máme také možnost čerpat zkušenosti pro naši práci ze
zahraničí.
Zdeněk Milan,
velitel JSDH Zastávka

KLUB SENIORŮ ZASTÁVKA
Zářijový program začal naší
společnou schůzí dne 11. září
2017.
Hned následující den se vydali naši senioři na vycházku.
Jelo se nejdříve busem do Domašova a na Javůrek. Pěšky
se šlo směrem do Velké Bíteše. Kolem Bílého potoka se
šlo na Šmelcovnu, všichni se

občerstvili u Hálova mlýna
a pak se končilo ve Veverské Bítýšce. Odtud se jelo zpět domů.
Další vycházka 19. září byla
pro nepřízeň počasí zrušena.
Dne 21. září vyrazilo 36 seniorů na zájezd do Pelhřimova a Humpolce. V Pelhřimově
všichni navštívili Muzeum kuriozit, které se v současné době

Pelhřimov, město kuriozit, foto B. Vinohradský

Foto L. Říhová

rozkládá už ve dvou objektech,
takové množství kuriozit je tam
možné najít! Zde Spolek seniorů dostal DVD a knihu. Potom
všichni poobědvali v Humpolci
a po obědě navštívili jiné muzeum – Hlinikárium, které vzniklo poté, co ve filmu „Marečku,
podejte mi pero“ zazněla památná věta: „Hliník se odstěhoval do Humpolce.“ Přestože
pánové Smoljak a Svěrák toto
muzeum otvírali, nebylo bohužel toto přijato seniory s nadšením. Muzeum nabízí málo
exponátů, jež navíc nebyly ani
příliš zajímavé. Dne 26. září
odjížděli senioři autobusem
do Rosic již v 8.45 hod. Tam již
intenzivně pršelo. Po patnáctiminutovém čekání, kdy déšť neustával, byla nakonec vycházka
zrušena.
Říjnová schůze spolku seniorů se konala 9. října. Den poté
šli senioři na první říjnovou vycházku. Autobusem se odjíždělo do Zálesné Zhoře.Tam všichni vyrazili do lesa a nacházeli
první houby. Míjeli jsme objekty Zhořského dvora. Pohodová lesní cesta nás zavedla pod
Zbraslav k vodní nádrži a koňskému ranči. Po krátké zastávce v restauraci U Králů jsme
překročili státní silnici směrem
na Příbram. Kolem zahrádkářské osady vstoupili do lesa. Cesta nás přivedla k Příbramskému
mlýnu a odsud do Zastávky.
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Po cestě všichni nasbírali hodně hub. Další říjnová vycházka
se konala 17. října. Odjíždělo
se přes Brno do Blanska a potom busem do Rudice. Z Rudice jsme procházeli chráněnou
oblastí Moravského krasu až
do Křtin. Ve Křtinách jsme se
naobědvali a prohlédli si baziliku Panny Marie. Pak jsme
pokračovali směrem na Babice a z Babic odjeli vlakem
domů. Dne 24. října se jelo
vlakem do Třebíče. Směrem
na Ptáčov šli všichni kolem
Syenitových skal a dostali se
na okraj obce. Potom jsme se
vrátili do Třebíče a odtud odjeli zpět do Zastávky. Poslední
letošní zájezd seniorů proběhl 25. října. Směřoval na Severní Moravu na ekologickou

farmu Františkův dvůr, založenou v roce 1997 v Klokočově.
Na této farmě chovají jedno ze
dvou plemen koní vyšlechtěných na území České republiky – Slezského norika. Dále
tam chovají krávy, ovce a kozy.
Po prohlédnutí farmy a zodpovězení všech dotazů se účastníci zájezdu zastavili v podnikové prodejně, kde si nakoupili
mléčné výrobky z této farmy.
Pak odjeli do Oder, kde všichni poobědvali a po obědě se
jelo do Teplic nad Bečvou,
kde navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně, jediné teplé
jeskyně u nás, teplota se zde
pohybuje okolo 14° C. Po prohlídce někteří z nás ještě vyrazili k nejhlubší propasti v Evropě – Hranické propasti a pak

už se jelo domů. Poslední říjnová vycházka dne 31. října
vedla do Oslavan a pak do Senorad. Pěšky se šlo na Velkou
skálu. Šlo se po žluté značce
po horizontu skalních útvarů.
Všichni se kochali krásnou atmosférou barevného podzimu
s pohledy do údolí Oslavky.
Vraceli jsme se do Zastávky
přes Novou Ves, kde všichni
poobědvali.
Listopadová schůze seniorů se tradičně konala v Lukovanech, ve vinárně pana Vyhnalíka, dne 13. listopadu.
V prosinci pak proběhla závěrečná schůze roku 2017 ve velkém sále Dělnického domu
v Zastávce.
Za spolek seniorů
Zora Stejskalová

Syenitové skály Pocoucov u Třebíče, foto B. Vinohradský

Foto L. Říhová

Hranická propast, foto V. Nováková

Velká skála nad Oslavkou, foto L. Říhová
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INFORMACE Z HC ZASTÁVKA
Hokejový oddíl HC Zastávka, z.s. rozehrál na podzim tohoto roku svou již osmou
sezónu v krajské soutěži mužů Vysočina. Pod vedením ustálené trenérské dvojice
Nohel a Gejdoš a s nepatrnými změnami v kádru se cíle týmu z dlouhodobého hlediska
nemění. I po nečekaném odstoupení tradičního rivala z Veverské Bítýšky dva týdny
před startem soutěže zůstává umístění do třetího místa základním cílem klubu.
Jádro mužstva se nám daří
delší dobu udržet, nicméně
k několika změnám před již
probíhající sezonou přece jen
došlo. V týmu skončili obránci
Dušan Mareček a Jan Bartoněk
a útočník Ondřej Fuchs. Naopak
po dlouhodobějších zraněních
jsme konečně mohli v kabině
přivítat útočníky Jana Bednáře,
Petra Jelínka a Lukáše Zvolánka.
Kádr též doplnil Jakub Barák.
Výsledkově zatím (počítáno do listopadu 2017) můžeme
být spokojeni, v tabulce se nacházíme na druhém místě s náskokem tří bodů před třetím
mužstvem BK Zubři Bystřice
nad Pernštejnem. V obou dosavadních vzájemných duelech
s vedoucí Náměští jsme však
prohráli a na současného lídra
soutěže ztrácíme dva body. Rozhodně nás těší, že v první desítce kanadského bodování figurují hned čtyři naši hráči v čele
s Adamem Šedým a budeme
rádi, když se budou tímto způsobem prosazovat i nadále. Prioritou je ale samozřejmě týmový
výkon a o tom, zda sezóna bude
úspěšná či ne, rozhodne až náš
poslední zápas ve fázi play-off,
které by nás neměla minout.

Samostatnou kapitolou naší
činnosti jsou aktivity na poli
mládežnického hokeje. Považujeme za velký úspěch, že se
nám podařilo založit přípravku
v kategorii 3. třídy a rovnou ji
zapojit do krajské soutěže přípravek, kde se naše děti, plné
nadšení, odhodlání a radosti
z hokeje, utkávají pod vedením
neméně nadšené dvojice trenérů Petra Maštalíře a Petera Gejdoše na turnajích s týmy jako
Kometa Brno, Technika Brno,
Břeclav, Hodonín a další. Dosud
jsme uspořádali dva turnaje přípravek na domovském stadionu v Rosicích, kde jsme v termínech 22. října a 12. listopadu
2017 přivítali kromě již zmiňovaných celků také Warrior Brno,
Orli Znojmo a slovenský tým

Hamikovo Hamuliakovo. Děti
turnaje milují a rovněž na pravidelných trénincích (pondělí,
středa, sobota) se lze potkat především s dobrou náladou a chutí zlepšovat se hravou formou.
Za obětavost a nadšení míří mé
poděkování jak ke trenérům, tak
i k rodičům, bez nichž by to určitě nešlo.
Rovněž nesmíme zapomenout na školičku bruslení, kterou mají na starosti Adam Šedý
s Lenkou Slezákovou. Děti se
na ledě potkávají pravidelně
ve středu a v sobotu. Také nově
založená mini přípravka děti
ročníků 2011 a 2012 je pod vedením trenérů Vladimíra Kozárka,
Petra Coufala a Františka Pavlouška v plném provozu a děti
již zvládly své první přátelské
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utkání proti svým vrstevníkům
z Warrior Brno.
Rád bych v této části mého
příspěvku poděkoval všem, kteří se nějakým způsobem podílí
na chodu našeho klubu a pomáhají mu v rozvoji. Ať už přímo na ledě i mimo něj. Je vždy
výzvou posouvat se kupředu
a velkou hrozbou zastavit se
na místě. Zejména proto jsme

rádi, že HC Zastávka má po letech konečně základnu mládeže, bez níž to v dlouhodobém
horizontu nemůže nikdy fungovat. Chtěl bych poděkovat
obci Zastávka a všem našim
milým sponzorům za podporu
a v neposlední řadě také rodičům malých hokejových bojovníků a bojovnic. Bez jejich přízně a času bychom naše aktivity

v mládežnickém hokeji vyvíjeli
jen velmi obtížně.
Dovolte mi popřát všem
dobrým lidem krásné svátky
a úspěšný rok 2018.
Vladislav Klos,
předseda HC Zastávka, z. s.
Web: www.hczastavka.cz

ÚSPĚŠNÁ PODZIMNÍ SEZÓNA
FKM KAHAN

Začala nám zima a s ní i klidnější období pro naše malé fotbalisty, stejně jako i pro jejich
obětavé rodiče. Pevně věřím, že
si zimní pohody děti se svými
rodiči užijí a načerpají dostatek sil a elánu do nového roku,
kde je čeká zase spousta sportovních aktivit. Věřte mi, že si
našich skoro 80 dětí a jejich
rodičů i prarodičů odpočinek
skutečně zaslouží. Děti poctivě
trénovaly minimálně dvakrát
týdně, a k tomu skoro každý víkend od září do listopadu hrály
svá mistrovská utkání.
Celkem se naše mládež
účastní osmi fotbalových soutěží. Dorostenci hrají dlouhodobě krajskou soutěž Jihomoravského kraje a rozhodně
se svou hrou i výsledky v této
soutěží neztratí. Naši žáci se
vrátili po úspěšné loňské sezóně zpět do krajských soutěží.
Zde se starší žáci snaží prosadit
a uspět s mužstvy z mnohem
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větších měst. Sehráli utkání
se Znojmem, Spartou Brno,
SK Šlapanice a dalšími. O něco
lépe se vede v krajské soutěži
mladším žákům, ti mají vyrovnané skóre. Pět zápasů vyhráli a pět prohráli. V okresním
přeboru jsou mladší žáci třetí.
Přípravky hrají okresní přebor
i soutěže nižších tříd. I u přípravky byla k vidění krásná
a dramatická utkání. Starší přípravka je v okresním přeboru
čtvrtá a z jedenácti utkání jich
dokázala sedm vyhrát. Mladší přípravka vyhrála šest zápasů z jedenácti. Naši nejmladší
ve všech svých zápasech srdnatě bojovali a i svou bojovností dokázali vstřelit 19 branek.
A to jde o děti z ročníků 2010
a 2011, kteří hrají často proti
starším dětem. Někteří z nich
ještě lépe hrají fotbal než mluví, ale už brzy doženou jistě vše.
Přes zimní přestávku nebudeme zahálet a s tréninky

začneme již v lednu. Navíc nás
čeká množství halových turnajů. Doufám, že z nich naši
fotbalisté dovezou mimo krásných sportovních zážitků i vytoužené medaile. O tom ale až
příště.
Za náš klub přejeme našim
hráčům, rodičům a fanouškům, ale i všem čtenářům Zastáveckého zpravodaje krásné prožití vánočních svátků.
A pokud by i vaše dítě zatoužilo
po krásné hře zvané fotbal, neváhejte a doveďte jej mezi nás.
Děkujeme za pozornost a těšíme se s vámi na shledanou.
Za trenéry Michal Kříž, Lukáš
Horký, Martin Musil, David
Hampl, Lukáš Sedlák, Petr Pospíšil, Jaroslav Kotačka, Marek
Schmid, Libor Moos, Zdeněk
Baštař, Jan Pospíšil, Hynek Minář, Zdeněk Strnad.
Petr Pospíšil,
za trenéry FKM Kahan

FOTBALOVÝ ODDÍL TJ ČECHIE ZASTÁVKA

P O Z V Á N K A
TJ Čechie Zastávka všechny srdečně zve na 5. sportovní ples,
který se koná v pátek 16. února 2018 od 20.00 hodin.
K tanci a poslechu hraje Lenka Kocábová.
Podzimní výsledky – MUŽI „A“ – podzim 2017
Pořadí Klub

Zápasy

V

R

P

Skóre

Body

1. TJ START Brno

13

10

3

0

39:15

33

2. TJ Rajhradice

13

9

4

0

31:10

31

3. FC Kuřim

13

8

1

4

30:13

25

4. TJ Sokol Přímětice

13

6

4

3

24:22

22

5. SK Líšeň B

13

5

5

3

26:13

20

6. FK Kunštát

13

5

5

3

27:27

20

7. SK Žebětín

13

6

1

6

32:28

19

8. Sokol Dobšice

13

4

5

4

23:22

17

9. TJ Čechie Zastávka

13

4

2

7

23:26

14

10. FK Znojmo

13

3

5

5

19:24

14

11. SK Slatina

13

2

4

7

16:28

10

12. FC Miroslav

13

3

1

9

20:37

10

13. TJ Sokol Novosedly

13

2

2

9

14:37

8

14. SK Šlapanice

13

1

4

8

10:32

7

Podzimní výsledky – DOROST – podzim 2017
Pořadí Klub

Zápasy

V

R

P

Skóre

Body

1. FK Znojmo

13

11

1

1

62:18

34

2. TJ Prosiměřice

13

9

0

4

44:20

27

3. TJ Višňové

13

9

0

4

51:28

27

4. TJ Sokol Novosedly

13

8

2

3

45:25

26

5. FC Moravský Krumlov

13

8

2

3

32:19

26

6. FC Pálava Mikulov

13

8

1

4

35:37

25

7. SK Tuřany

13

6

1

6

25:26

19

8. TJ Sokol Pohořelice

13

5

3

5

37:23

18

9. Zastávka/Zbýšov

13

4

2

7

25:27

14

10. FC Miroslav

13

4

2

7

30:44

14

11. Vojkovice/RAFK

13

4

1

8

35:39

13

12. FC Rakšice

13

4

1

8

41:48

13

13. SK Pozořice

13

2

2

9

28:47

8

14. SK Řečkovice

13

0

0

13

6:95

0

Jan Pospíšil
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CO SE TO DĚJE NA HŘIŠTI?

Mnozí pravidelní návštěvníci
areálu Čechie se v poslední
době podivují a ptají, co
znamenají ty hromady písku,
co se to tu děje, co z toho
zase bude, kdo s tím má co
společného?! Odpověď je
jednoduchá: hřiště na kuličky
a pétanque.

Hřiště vzniká za technické
podpory obcí Zastávka a Babice u Rosic, za což jim patří velké díky. Samotné hřiště potom
budují „zapálení“ kuličkáři, již
se jeho výstavbě věnují ve volném čase.
Jakou podobu má nové
sportoviště? Hrací plocha
bude rozdělena na deset hřišť
pro hraní kuliček a dvě hřiště
na pétanque. Všechna tato hřiště budou rozměrově splňovat
parametry pro pořádání zápasů a turnajů připravovaných
pro širokou veřejnost a zájemce
v roce 2018.
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Pro koho jsou hřiště určena?
Na hrací ploše jste vítáni všichni, kteří si pamatujete kuličky
ze svého dětství. Babičky a dědečkové, co chtějí svým vnoučatům ukázat, jak se v dětství
bavili oni. Všichni, co si chtějí
jen tak cvrknout a strávit společnou chvilku s přáteli. Věřte, je to velká legrace, která vás
okamžitě nadchne a pohltí.
Čím budete hrát? Nebojte,
vše potřebné pro vás připravujeme k zapůjčení v Restauraci
Stadion.

Jak hrát kuličky?
7 jednoduchých pravidel,
jak hrát kuličky
1. Hrají vždy dva hráči proti
sobě. Kuličky mají barevně odlišeny. Cílem hry je
dostat jako první všechny
kuličky své barvy do důlku.
2. Nejdřív každý hodí jednu kuličku od čáry hodu

3.

4.

5.

6.

k důlku (rozhoz k důlku).
Kdo je blíž, rozhodne, kdo
začne v první hře.
První hází všechny své
kuličky (po jedné nebo
i více najednou) z čáry
hodu k důlku a snaží se jej
zasáhnout. Pak udělá to
samé jeho soupeř.
V další části hry se pokračuje cvrnkáním. Každý
cvrnká jen do svých kuliček, hráči se střídají po jednom cvrnku bez ohledu
na to, jestli kulička skončila
v důlku.
Správný cvrnk je definován
jako pohyb pouze jednoho prstu, přičemž se smíte dotknout jen své (jedné)
kuličky. Ta pak může zasáhnout jakoukoliv jinou,
i soupeřovu.
Kdo má první všechny své
kuličky v důlku, vyhrává
hru. Zápas se většinou hraje na 2–3 vítězné hry.

7. Čára hodu je vzdálena
od středu důlku 7,5 m, důlek má průměr 7–11 cm.
Kde se dozvíte víc? Za účelem pořádání turnajů i pro
lepší organizaci byl založen
klub SK Zastávecka koule, jehož prezidentem byl zvolen
pan Karel Kočí. U samotného

prezidenta získáte i bližší informace o kuličkách, tréninku, jak
se stát členem klubu atd. Stačí
napsat na zastaveckakoule@seznam.cz.
Členové klubu a kuličkoví
nadšenci se na vás v roce 2018
těší na hřišti.
Karel Kočí, Jiří Tvrdoň
SK Zastávecká koule

LÉTO A PODZIM NA 64 POLÍCH
Z POHLEDU ŠACHISTŮ TJ ČECHIE
Členové šachového oddílu Šachy Zastávka využili letní měsíce
nejen k odpočinku, ale i k návštěvě některých velmi zajímavých
šachových akcí. V říjnu pak prvními zápasy okresního přeboru
odstartovala nová šachová sezóna.

CZECH OPEN 2017
Festival šachu a deskových her je tradiční megaakce
v Pardubicích, která probíhá
v tamní hokejové hale. Letos
jeden z hlavních turnajů (D)
jednotlivců hrál David Dumek. Na turnaj čtyřčlenných
družstev (E) vyrazil další náš

hráč Ondra Hudec, který hrál
v družstvu SK OAZA PRAHA C. Ve stejném turnaji účinkovala i Daniela Dumková,
která společně s Eliškou Vavřínkovou, Terezou Kocí a Aničkou Vavřínkovou byla součástí
týmu MY FOUR ROSES, které
koučoval hrající kapitán Miloš Kocí (všichni Lokomotiva

Brno). První den jste mohli vidět děvčata v přímém přenosu,
neboť Česká televize ve zprávách z regionů zařadila do vysílání živý vstup z pardubické
hokejové haly. Jelikož šachisté zachovávali klasicky takřka
hrobové ticho, nejvíce z celé
haly bylo slyšet reportérku
na hrací ploše.

Přebor JMŠS v bleskové
hře 2017
V prostorách FAST VUT
v Brně proběhl v sobotu 16. 9.
2017 přebor JmŠS v bleskové
hře. Mezi 44 jmény na startovní
listině figurovala také naše Daniela Dumková (shodou okolností aktuálně čerstvá studentka 1. ročníku výše uvedené
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fakulty), která po 15 kolech se
ziskem 7 bodů získala titul přebornice JmŠS (v celkovém pořadí obsadila 31. místo).

Okresní přebor Brno
‑venkov družstev
(dospělých)
V neděli 22. 10. 2017 zasedla
v 9:30 za šachovnice v malém
sále Dělnického domu v Zastávce obě naše družstva – ovšem proti sobě. První bod Áčku
vybojoval Pavel Kadeřábek,
když porazil Kubu Bernarda.
Kuba bohužel v zahájení přehlédl napadenou figuru, čehož
soupeř využil a až do konce
nepustil otěže utkání z rukou.
Pak zaznamenali bodové zisky
Petr Wehrenberg a Karel Jahn,
když přehráli Tomáše Prokopa
a Honzu Kupku. Tomáš neprokoukl léčku vedoucí k rozbití
domečku a Honza šel do koncovky s figurou a nějakým pěšcem méně. Pak bodoval Jan

Karber, který porazil Lukáše
Moose. Lukáš v začátku nereagoval úplně nejlépe na hrozbu a k tomu ještě přehlédl svého napadeného střelce, proto
na tom byl od začátku podobně jako Kuba. David Dumek
asi 30 tahů vzdoroval Ondrovi Hudecovi. Martin Žaža
kladl odpor Rudovi Klapalovi
asi o 15 tahů déle, ale v obou
případech byl odpor marný.
Půl bodu Béčku zajistil Vašek Motl remízou s Dušanem
Lackem. Nejdéle se hrála partie Petr Pečenka – Jirka Kubíček. Partie byla vyrovnaná,
až do chvíle, kdy Jirka chyboval. Bohužel Petr vzápětí svého soupeře napodobil a bylo
vymalováno. Zde se potvrdilo
rčení, že partii vyhrává většinou ten, kdo udělá chybu jako
předposlední.
V neděli 12. 11. 2017 se hrálo druhé kolo OP. Áčko zajíždělo na Lokálku. Podle některých zpráv bylo údajně vítězství

na dosah, ale chybělo jen trochu toho šachového štěstíčka.
A tak si Áčko odvezlo remízu
4:4. Béčko přivítalo doma družstvo Sokola Tišnov „B“. I když
se mládežníci snažili, jejich partie končily bez bodového zisku
po vlastních chybách. Nejblíže
k úspěchu byl Martin Žaža, který v dámové koncovce pomýšlel
na vítězství, a proto odmítl nabídku remízy. Bohužel přehlédl,
že braní soupeřova pěšce povede dvoutahově ke ztrátě vlastní
dámy. Celkem tedy 0:8.
V neděli 26. 11. 2017 přivítalo Áčko doma Střelice, na které bohužel nenašlo účinný recept a nakonec prohrálo 3:5.
Béčko jelo do Kuřimi, kde poměřilo síly s místním Déčkem,
alias KruPaBoys (kapitánem
je šéftrenér kuřimské mládeže Pavel Krupica). Čestný bod
našemu týmu zajistil Jiří Kočí –
nová posila z Tetčic.

MMaS 2017
V Koutech nad Desnou se
v termínu 24.–29. 10. 2017 konalo letošní Mistrovství Moravy a Slezska mládeže v šachu.
V kategorii do 14 let naše barvy hájil Martin Žaža. V početném (81 hráčů) a nadupaném
startovním poli si vedl opravdu velmi dobře. V devíti kolech
vybojoval 4,5 bodu a obsadil
celkové 42. místo. A třešničkou na dortu je zisk 92 FIDE
ELO bodů díky skalpům ELOvě mnohem silnějších soupeřů.
Gratulujeme!
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KP DM 1: Nečekaný
výsledek 1-1-1
V sobotu 4. 11. 2017 odstartoval prvními třemi zápasy krajský přebor družstev
mládeže. Naše skupina se sešla
v klubovně Lokomotivy Brno
(ač Lokomotivu jsme ve skupině neměli). Vzájemnou bilanci
s Durasem máme z našeho pohledu špatnou, protože již delší dobu hledáme marně recept
na vítězství. Tentokrát jsme
prohráli 1,5:3,5, když náš bodový zisk zajistili Petr Pečenka výhrou a David Žaža remízou. Ve druhém kole si chlapci
spravili chuť a náladu porážkou Vyškova „B“ 3,5:1,5 – vyhráli Martin Žaža, Kuba Bernard a Ondra Prokop, Martin
Žaža opět remizoval. A v posledním kole prvního srazu
chlapci vydřeli remízu 2,5:2,5

s Vyškovem „A“, když Tomáš
Prokop a Martin Žaža vyhráli
a Petr Pečenka remizoval.
Po každém kole jsme provedli rozbory partií, co by se
dalo dělat lépe, aby byly příště výsledky radostnější. A tak
si kluci odnesli poznatky, které
jistě využijí v dalších utkáních.
Po seskládání výsledků všech

čtyř úvodních skupin nám patří
po první třetině soutěže pěkné
8. místo – a to ještě jenom díky
horším pomocným kritériím,
neboť družstva na 5. až 10. místě mají shodně čtyři body (sloupec PH1 v tabulce) a o pořadí rozhodují partiové body
(PH2). Druhý sraz se uskuteční
13. 1. 2018 u nás v Zastávce.

Pořadí KP DM po 3. kole
Poř. Družstvo

+

=

-

PH 1

PH 2

1 ŠK Lokomotiva Brno „C“

3

0

0

9

12,0

PH 3
5,5

2 ŠK Kuřim „C“

3

0

0

9

12,0

5,0

3 ŠK Duras BVK Královo Pole „B“

3

0

0

9

11,5

5,5

4 KVASACO Vacenovice

2

1

0

7

9,5

4,5

5 ŠK Kuřim „D“

1

1

1

4

9,5

4,0

6 SK Vyškov „A“

1

1

1

4

8,5

4,0

7 SK Baník Ratíškovice

1

1

1

4

8,0

3,0

8 Šachy Zastávka

1

1

1

4

7,5

3,0

9 ŠK Kuřim „E“
10 ŠK Rozrazil Brno

1

1

1

4

7,0

2,5

1

1

1

4

6,5

2,5

11 ŠK Lokomotiva Brno „F“

1

0

2

3

7,0

3,0

12 ŠK Lokomotiva Brno „E“

1

0

2

3

6,5

3,0

13 ŠK Lokomotiva Brno „D“

1

0

2

3

4,5

2,0

14 ŠK Veselí nad Moravou

0

1

2

1

6,0

2,5

15 SK Vyškov „B“

0

0

3

0

2,5

1,0

16 ŠK Kuřim „F“

0

0

3

0

1,5

0,5
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O Brankovického krále
V sobotu 18. 11. 2017 se
v KD v Brankovicích sešlo
na 130 adeptů královské hry
v prvním ze šesti turnajů ze seriálu KP mládeže v rapid šachu.
Perfektní organizace byla vidět
hned od počátku, neboť po vyhlášení výsledků minulého ročníku, úvodních proslovech a vydání losu pro první kolo bylo
právě 10:00. Kromě obligátních
hlášení nepovolených tahů nemuseli rozhodčí řešit vážnější situace. A jelikož se usazování dětí
před začátkem každého kola
obešlo bez potíží, turnaj velmi
pěkně „odsýpal“ a kolem 15:30
bylo hotovo i s vyhlášením. Obrovské poděkování a uznání patří organizačnímu týmu.
V turnaji A si mezi 46 účastníky nejlépe poradili se soupeři
chlapci z Lokomotivy Brno, kteří obsadili všechny tři medailové

posty: 1. Khadash Samuel 6,5 b,
2. Faja Vilém 6 b, 3. Khadash Kamil 5,5 b. Naši chlapci si v turnaji vedli všelijak. Petr Pečenka se
ziskem 4,5 bodu ze sedmi možných obsadil celkové 9. místo,
v kategorii H16 to však byla stříbrná příčka!
Martin Žaža uhrál 4 body,
což v turnaji s nadupanou
TOP 20 znamenalo celkové
18 místo. Lukáš Moos neměl
svůj den, protože dosažené
3 body a díky tomu 33. místo
je velmi hubený výsledek. Ale
jako rozehrávka před přeborem
škol slušné. Ondra Kupka si
tentokrát vybral slabou chvilku,
neboť 1 bod je opravdu daleko
za jeho možnostmi. Ale není
každý den posvícení a někdy
jsou dny, že na cokoliv sáhnete,
to vám soupeř pokazí.
V turnaji mladších žáků, kde
startovní listina čítala 82 řádek, jsme zaznamenali velmi

vyrovnanou špičku turnaje –
ve výsledkové listině u prvních
čtyř najdete zisk 6 bodů, u dalších dvou 5,5 bodu a u dalších
desíti uvidíte 5 bodů. Na bedně
stanuli: 1. Hronek Ondřej (Kuřim), 2. Richter Rudolf (Ratíškovice), 3. Babula Matěj (Staré
Město) – všichni 6 bodů.
My jsme měli tři želízka
v ohni. David Žaža nasbíral
skvělých 5 bodů, což jej vyneslo na celkové 13. místo! Nováček v našem oddílu Matěj
Kroutil zažil atmosféru svého
prvního velkého turnaje, který se mu opravdu vyvedl, neboť hned napoprvé vybojoval 4 body (!), což znamenalo
celkové 33. místo. A to ještě
v prvním kole nehlásil spadený praporek soupeřky, čímž se
připravil o cennou výhru nad
loňskou medailistkou Laurou
Coufalovou. Ondra Prokop nasbíral během sedmi kol 3 body
a obsadil 61. místo. Občas jeho
zápletky a experimenty navozovaly u diváků infarktové stavy,
ale jak praví rčení: konec dobrý – všechno dobré.

Přebor škol Brno
‑venkov: Dvakrát zlatá
Zastávka!
Ve čtvrtek 23. 11. 2017 se
do velkého sálu Dělnického
domu v Zastávce sjelo 17 družstev bojovat o poháry, medaile
a postup do krajského kola Přeboru školních družstev v rapid
šachu. V kategorii Z1 (1. stupeň ZŠ, tj. 1.–5. třída) čítala
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startovní listina osm týmů, které hrály systémem každý s každým. Po dvou družstvech vyslaly ZŠ a MŠ TGM Zastávka,
ZŠ a MŠ TGM Drásov, ZŠ Kuřim Tyršova, po jednom ZŠ
Kuřim Jungmannova, ZŠ a MŠ
Neslovice. Ze ZŠ Rosice přijela
jedna účastnice, která doplnila tříčlenné družstvo ZŠ a MŠ
TGM Zastávka „B“ na plný stav.
Po sedmi kolech byla jasně vidět převaha odchovanců kuřimské šachové školy, když první dvě místa obsadila družstva
ZŠ Kuřim Tyršova „A“ a ZŠ Kuřim Jungmannova, čímž si zajistila postup do krajského kola,
a na třetím místě je doplňovalo
družstvo ZŠ Drásov. Na pátém
místě skončilo domácí družstvo ZŠ a MŠ TGM Zastávka „A“: Tomáš Prokop, Ondřej
Prokop, Agáta Křížová, Magdalena Dumková. A na osmém
místě ZŠ a MŠ TGM Zastávka „B“: Štěpán Hrdlička, Marek Mezník, Tomáš Hudec, jež
na plný stav doplnila Zuzana
Vomlelová, jediná zástupkyně
ZŠ Rosice.

V kategorii středních škol
byla startovní listina dvoučlenná, jelikož kromě domácího
Gymnázia TGM vyslalo do soutěže svoje družstvo pouze G Tišnov. Vzhledem k počtu účastníků v kategorii Z2 se pro kategorii
SŠ zvolil systém, kdy hrál každý
hráč s každým dvoukolově (druhé kolo s opačnými barvami).
Tento systém prověří schopnosti každého hráče a nutí všechny
hráče k tomu, aby se snažili ze
všech sil zajistit pro svoje družstvo co nejvíce bodů.
Po čtyřech dvoukolech si pro
pohár a zlaté medaile na pódium vystoupalo domácí družstvo
G TGM Zastávka ve složení Julie Richterová (8 bodů z 8 možných), David Dumek (6,5 b),
Ondřej Odehnal (1 b) a Václav
Motl (2,5 b). Domácí si tím zajistili postup do krajského kola.
O pouhé tři body potom skončilo na druhém místě družstvo
Gymnázia Tišnov.
V kategorii Z2 (6.–9. třída ZŠ
a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) bojovalo sedm
družstev. Hrálo se systémem

každý s každým (díky lichému
počtu mělo vždy jedno družstvo
volno). O dvě postupová místa
do krajského kola se vedly těžké
boje mezi domácím družstvem
ZŠ a MŠ TGM Zastávka „A“,
ZŠ Kuřim Tyršova, G Tišnov
a ZŠ TGM Rajhrad až do posledního kola.
Medailisty mezi sebou dělil
jeden jediný bod a čtvrté družstvo v celkovém pořadí ztrácelo na medaili pouhé tři bodíky.
Ze vzájemných soubojů nejlépe
vyšlo domácí družstvo ZŠ a MŠ
TGM Zastávka „A“ ve složení Petr Pečenka, Martin Žaža,
Rudolf Richter a Lukáš Moos.
V těsném závěsu se na stříbrné příčce umístilo družstvo
ZŠ Kuřim Tyršova. Tato družstva si zajistila postup do krajského kola. Bronzové medaile
vybojoval tým Gymnázia Tišnov. Na 5. místě skončilo družstvo ZŠ a MŠ TGM Zastávka „B“ ve složení David Ševčík,
Pavel Hradílek, Petr Joch, Václav
Palas. Po několika dlouhých letech nadvlády kuřimských týmů
se tak zastávecká základní škola
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Dumková, David Dumek. A byla
to opravdu silná sestava, která
v krajském kole v Břeclavi (leden 2009) vyhrála všech sedm
kol a z prvního místa v kraji jela reprezentovat jižní Moravu do Malenovic pod Lysou

dočkala v okresním kole zlata.
Volejte sláva a pět dní se radujte!
Při psaní těchto řádků se slzou
v oku vzpomínám na rok 2008,
kdy se to naposledy povedlo ještě v kategorii Z1 družstvu Radek
Musil, Roman Krupica, Daniela

horou na MČR, kde se umístila
na skvělém 10. místě. A tak držme pěsti našim letošním zlatým
hochům, aby se přes krajské kolo
(23. 1. 2017 v Břeclavi) dostali až
na MČR a navázali tak na úspěch
starších spolužáků.

Přebor škol Brno-venkov – kategorie Z1
Poř. Družstvo

1

2

3

4

5

6

7

8

PH 1

PH 2

PH 3

*

3,5

4

3

4

4

4

4

26,5

85,5

21

2 ZŠ Kuřim Jungmannova

0,5

*

4

2,5

3

4

3

3,5

20,5

65

18

3 ZŠ a MŠ TGM Drásov A

0

0

*

3

4

4

3

3,5

17,5

47,5

15

4 ZŠ a MŠ Neslovice

1

1,5

1

*

2

2

3,5

4

15

23

8

5 ZŠ a MŠ TGM Zastávka A

0

1

0

2

*

2

2

3

10

22

6

6 ZŠ Kuřim Tyršova B

0

0

0

2

2

*

3

2

9

22,75

6

7 ZŠ a MŠ TGM Drásov B

0

1

1

0,5

2

1

*

1,5

7

5

1

8 ZŠ TGM Zastávka B

0

0,5

0,5

0

1

2

2,5

*

6,5

11,5

4

1 ZŠ Kuřim Tyršova A

Přebor škol Brno-venkov – kategorie Z2
Poř. Družstvo
1 ZŠ a MŠ TGM Zastávka A
2 ZŠ Kuřim Tyršova

1

2

3

4

5

6

7

PH 1

PH 2

*

2

1½

4

4

4

4

19,5

37,75

2

*

3

2½

3

4

4

18,5

55,75

2½

1

*

3

3

4

4

17,5

48

4 ZŠ TGM Rajhrad

0

1½

1

*

4

4

4

14,5

14

5 ZŠ a MŠ TGM Zastávka B

0

1

1

0

*

2

1½

5,5

2,5

6 ZŠ Zbýšov

0

0

0

0

2

*

3

5

6,25

7 ZŠ a MŠ TGM Drásov

0

0

0

0

2½

1

*

3,5

5,5

3 G Tišnov

Šachisté přejí všem čtenářům pohodové Vánoce a všechno nejlepší v novém roce 2018!
Aleš Dumek, Šachy Zastávka
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ŠKOLSTVÍ

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
Vážení spoluobčané,
před dvanácti lety byla při
naší základní škole zřízena
v souladu s ustanovením § 167
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
(školský zákon) školská rada
jako orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých
žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším
osobám podílet se na správě
školy. Rozsah pravomocí školské rady je stanoven školským
zákonem a na jeho základě se
školská rada:
a) vyjadřuje k návrhům
školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu
o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d) schvaluje pravidla pro
hodnocení výsledků vzdělávání žáků ,
e) podílí se na zpracování
koncepčních záměrů rozvoje
školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok
a navrhuje opatření ke zlepšení
hospodaření,
g) projednává inspekční
zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli,
orgánům vykonávajícím státní

správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
i) podává návrh na odvolání
ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení
konkurzu na ředitele školy.
V letošním roce skončilo
pro členy školské rady jejich
tříleté funkční období, a proto bylo nutno vyhlásit nové
volby, které proběhly 13. 11.
2017. Třetinu školské rady volili zákonní zástupci nezletilých
žáků a třetinu volili pedagogičtí pracovníci školy. Zbývající
členy jmenoval zřizovatel školy. Na základě výsledků voleb
se novými členy školské rady
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pro následující funkční období stali: MUDr. Lenka Janzová, Martin Musil, Pavel Chmelíček – za zákonné zástupce,
Mgr. Radka Bochníčková,
Mgr. Ivana Vaňková, Mgr. Iveta

Lebedová – za pedagogické
pracovníky. Jmenování zřizovatelem školy byli: Mgr. Jaroslava
Baštařová, Jarmila Zahradníková, RNDr. Petr Pospíšil.

Všem zvoleným a jmenovaným členům školské rady blahopřeji a těším se na vzájemnou spolupráci.
Ing. Zdeněk Strnad,
ředitel školy

ROK 2017 V NAŠEM DOMEČKU
Je prosinec a rok 2017 se pomalu blíží svému konci. Jsem rád, že i letos
jsme s vámi mohli prožít spoustu krásných chvil a těší mě zájem vašich
dětí o naše kroužky a pravidelné akce.
Díky spolupráci s Regionálním informačním centrem
a s podporou obce se nám vydařily akce Den dětí a Den Zastávky, kde počet účastníků
jasně potvrdil, že jde o akce oblíbené a podařené.
Počasí nám přálo, Drakiáda a Začarovaný les navštívilo hodně dětí. Odměnou pro
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děti, které prošly začarovaným lesem, byl přívěsek ve tvaru ducha. Je radost vidět, že
se dětem líbí a rády ji nosí.
V tomto adventním čase proběhla letos trošku nová mikulášská nadílka a již nás čeká
pouze tradiční zpívání pod vánočním stromem 22. prosince
v 18.00 hodin. Zde se společně

uvidíme, zazpíváme si koledy,
popřejeme si klidné Vánoce
a podíváme se na ohňostroj.
Za náš Domeček vás mohu
ujistit, že i na příští rok chystáme spoustu akcí. Jen namátkou:
Šmoulí karneval (17. února
2018) a příměstský tábor v čase
jarních prázdnin. V březnu se
utkají stolní tenisté O pohár
starosty obce a děti budou moci
soutěžit na naší tradiční výstavě
O nejkrásnější velikonoční vajíčko. A pozor, od února budete
moci své děti přihlásit na letní
tábory.
Vraťme se však zpět do prosince. Je adventní čas a já vám
přeji klidný čas rozjímání
a spoustu pěkných chvil strávených v kruhu rodiny. Dětem,
aby našly pod stromečkem vše,
co si přejí. Všem přeji hlavně
hodně zdraví a žádné starosti.
Veselé Vánoce a na shledanou
na některé z našich akcí.
Michal Kříž,
ředitel DDM Zastávka

Klub seniorů na výletě v Pelhřimově,
městě kuriozit

Dětské hokejové naděje HC Zastávka

Úspěšní reprezentanti JSDH Zastávka

Přebor škol Brna-venkova v šachu –
vítězové kategorie Z2

