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Vážení čtenáři Zpravodaje,

třetí číslo ZZ ročníku 2013 spatřilo světlo světa a vy si 
můžete vybrat z více než dvacítky článků a obrazových příloh 
shrnujících vše podstatné i zajímavé, co se v Zastávce a okolí 
událo a zvládlo. I během letních měsíců toho nebylo málo…

 Obec Zastávka sice nepatří k největším lokalitám našeho 
regionu, ale rozhodně může nabídnout několik poměrně 
„velkých“ akcí a projektů, ať úspěšně probíhajících či právě 
dokončených. Patří k nim i realizace nově opravených 
chodníků a komunikací v obci. Domácností se dotknou 
úpravy a změny v televizním kabelovém rozvodu obce. 
Doufáme také, že vás osloví aktuální Slovo starosty 
adresované na téma podzimních voleb.

Výsledky fotbalových soutěží, poznámky z cyklotábora 
mladých hasičů, aktivity a úspěchy šachistů, vitalita a elán 
zastáveckých seniorů, … Řada zajímavých akcí a příležitostí, 
o kterých by bylo škoda nenapsat aspoň pár řádků. A proto 
rádi připomínáme bohatý spolkový, zájmový a kulturní život 
Zastáveckých. I právě prostřednictvím stránek Zpravodaje.

Redakce ZZ

V ZZ 2/2013 byla na str. 3 chybně uvedena informace o autorství fotografie 
na obálce. Fotografii pořídila Miroslava Sázavská. Omlouváme se.



4    ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

OB
EC

 IN
FO

RM
UJ

E

Vážení spoluobčané,
tak si zase zavolíme! Ačko-

liv mi toto zvolání přijde jako 
radostné, tak si svou radostí 
rozhodně nejsem jist. Nejsem 
sice příznivcem toho, aby byly 
v zemi, která má deset milionů 
obyvatel, volby každý rok a pře-
devším do tolika institucí, o je-
jichž významu lze s  úspěchem 
pochybovat, nicméně v  tomto 
případě již snad ani jiné řešení 
neexistovalo.

Asi málokdo z  nás předpo-
kládal, že demokracie v  čes-
kém podání s  sebou přinese 
poslance, hejtmana, náměstky 
ministrů, šéfku kabinetu před-
sedy vlády ve  vězeňských ce-
lách a  trestní stíhání podávané 
na  bývalé ministry a  dokon-
ce i na předsedu vlády. Jestliže 
jsem si v daných chvílích mys-
lel, že horší to být nemůže, tak 
jsem byl takřka vždy nemile 
překvapen.

Jako ztrátu jakékoliv soud-
nosti, a zejména slušnosti, jsem 
chápal snahu stejných lidí po-
kračovat ve  vládě, která zemi 
přivedla do této situace, o situ-
aci ekonomické pak raději ne-
mluvě. Možná lidsky bych po-
chopil, kdyby snaha vládnout 
byla odůvodněna nelehkou si-
tuací ministrů zatížených hy-
potékami, kteří si ještě svoji 
moc dostatečně neužili. Nicmé-
ně drzost odůvodňovat svoje 
osobní zájmy a ambice snahou 

zachránit tuto zemi před roz-
počtovým provizoriem a  ne-
spuštěním občanského zákoní-
ku mi přijde jako nemravné.

Neustálá volební klání a nové 
politické strany a  hnutí, které 
vznikají rozhodně víc než hou-
by po dešti, podle mého názoru 
rozhodně nepřináší pro nás vo-
liče rozšiřující se možnost vol-
by. Já sám jsem v  situaci, kdy 
mám mnohem více subjektů, 
které podle mého názoru volit 
nelze, a  mnohem méně těch, 
které stojí za vložení hlasovací-
ho lístku do volební urny.

Jsme-li v  situaci, kdy něko-
lik let je v čele státu vláda, kte-
rá může přijímat zásadní roz-
hodnutí na  základě existence 
subjektu, který nebyl zvolen 
ve volbách, nemá žádnou regi-
onální strukturu a tím ani kon-
takt s  realitou, tak je na  místě 
otázka, zda má vůbec smysl ně-
jaké volby konat.

Bylo zajímavé sledovat, jak 
po  jmenování úřednické vlá-
dy pana Rusnoka se množi-
ly a  množí snahy měnit ústa-
vu tak, aby si pár vyvolených 
(a  tím nemyslím reality show 
na  Primě), ač nezvolených, 
mohlo dělat po čtyři roky man-
dátu vlastně cokoliv. Já osobně 
jsem zastáncem změny ústavy. 
Je podle mého času nejvyšší čas 
se zamyslet, jakou pojistkou de-
mokracie je Senát s 81  senáto-
ry, když stav našich zákonů je 

takový, jaký je. Je načase se za-
myslet nad tím, proč má sedět 
v poslanecké sněmovně 200 po-
slanců, když pokyny k hlasová-
ní dávají předsedové politic-
kých stran a  neuposlechnutí 
příkazu se trestá v lepším přípa-
dě vylučováním a v horším pří-
padě uplacením jinou funkcí. 
Nebylo by jednodušší a  přede-
vším levnější, aby tito stratégo-
vé české politiky měli k dispozi-
ci figurky na šachovnici a stejně 
jako ve  známé české pohád-
ce obětovali tu levé křídlo a  tu 
pravé křídlo? I na té šachovni-
ci je jen 64  políček. Nemyslím 
si, že je nutné mít více živých, 
dobře placených figurek. Spíše 
naopak.

Realita je však ještě hor-
ší v  tom, že je nutné se posta-
rat o stále větší počet neúspěš-
ných politiků. Jinak nelze podle 
mého názoru vysvětlit, že může 
existovat ministerstvo dopra-
vy, Státní fond dopravní in-
frastruktury, Ředitelství silnic 
a  dálnic a  přitom stavíme nej-
dražší dálnice v nejpomalejším 
tempu. O současné moderniza-
ci dálnice je lépe se ani nezmi-
ňovat. Proč musíme mít tři in-
stituce, když se stát stará pouze 
o dálnice a silnice prvních tříd 
a  o  většinu ostatních se musí 
postarat kraje a  obce? Tradič-
ní a  rozvinutou železniční do-
pravu stát optimalizoval tak, 
že si České dráhy půjčují koleje 

SLOVO STAROSTY
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od Správy železniční a doprav-
ní cesty a  komu patří nádraží, 
není zcela zřejmé. Přidáme-li 
k  tomu rozkládající se společ-
nost ČD Cargo, je až s podivem, 
proč ředitel ztrátových Českých 
drah má plat větší než prezident 
republiky. Bohužel tyto institu-
ce již přestávají stačit. Jak jinak 
vysvětlit vznik i dalších nových 
institucí jako je Agentura pro 
sociální začleňování, která hos-
podaří s desítkami milionů ko-
run, aniž by po ní někdo vyža-
doval jakékoliv výsledky. Takže 
produkuje analýzy, koncepce, 
strategie, papíry, papíry, papí-
ry… Myslím, že víte, kde je nej-
menší nezaměstnanost…

Je zapotřebí konstatovat, že 
celá tato příšerná struktura není 
výmyslem vlád ODS a TOP 09, 
které vládly této zemi uplynu-
lých sedm let. Je však neodpus-
titelné, že v  zájmu rozpočtové 
kázně tyto vlády od  stolu zá-
zračně léčily postižené i  inva-
lidní důchodce, zvyšovaly po-
čty dětí ve  třídách mateřských 
a  základních škol, zvýšily na-
prosto nesmyslně DPH u  po-
travin, energií i  léků, navýšily 
spoluúčast pacientů, a  přitom 
se nadbytečností některých in-
stitucí nejenže nezabývaly, ale 
naopak dále pokračovaly ve zři-
zování nových úřadů. Nemluvě 
o tvorbě registrů a elektronizaci 
veřejné správy, za  něž byly vy-
naloženy astronomické částky.

Ve  světle výše uvedeného 
se zdá úvodní radostné zvolá-
ní „konečně si zavolíme“ jako 
poněkud ironické. Není však 

tomu tak. Domnívám se, že 
máme možnost uplatnit mož-
ná již poslední právo, které 
demokratický systém přináší. 
Možná se již nejedná jen o naše 
právo, ale i  povinnost dát jas-
ně najevo, že nemáme krátkou 
paměť, že nejsme pod vlivem 
médií ne nepodobných těm 
z  filmu o  předváděcích akcích, 
že nebudeme poslouchat plané 
předvolební tlachy, ale že pro-
stě vyhodnotíme, jak odcháze-
jící vláda pracovala pro občany 
naší země. Tento způsob hod-
nocení je nezbytný nejen vůči 
vládě odcházející, ale zejména 
vůči té nastupující. Ta si musí 
od  samotného začátku uvědo-
mit, že si budeme pamatovat ne 
sliby, ale výsledky práce. Jestli-
že navíc strany, které dopustily 
tak ostudný pád vlády za  pří-
tomnosti policistů, nepova-
žovaly za  vhodné provést byť 
kosmetické změny ve svém ve-
dení, jestliže postavily do  čela 
kandidátek ty, kteří se podíleli 
z  titulu svých funkcí na  všem, 
co předešlá vláda činila, je nut-
né toto naše právo uplatnit o to 
razantněji. Pevně proto věřím, 
že se potkáme u volebních uren 
a dáme jasný signál, že takový-
to způsob vládnutí v budoucnu 
tolerovat nebudeme.

Vážení spoluobčané,
je štěstí, že lidský život má 

mnoho různých stránek a  po-
dob. Některé z  nich může-
me ovlivnit málo, mnohé si 
však můžeme učinit krásné 
a  příjemné. Zdánlivě prosté 

radování se z  maličkostí udě-
lá dobře nejen naší duši, ale 
jeho prostřednictvím se může 
proslunit svět i  našim bližním. 
Velkou vzpruhou je pro mne 
radost z  upravených zahrad, 
z truhlíků za okny, z našich dětí 
ve  škole i  na  hřištích, neuvěři-
telná aktivita seniorů, úsměvy 
při vzájemných setkáních i na-
růžovo natřená lavička a  kou-
sek sloupu veřejného osvětlení. 
Jsem upřímně rád, že s většinou 
z Vás se mohu podělit o radost, 
že i v roce, kdy jsme dokončili 
největší investiční akci, se nám 
podařilo postavit dlouhý chod-
ník k domu dětí a mládeže, vy-
měnit střechu ve  sportovním 
areálu, okna v mateřských ško-
lách, zahájit byť jen drobnou 
sadovou úpravou obměnu stře-
du obce, plošně opravit snad 
nejfrekventovanější místní ko-
munikaci u  školy a  především 
nadále podporovat spolkový 
a společenský život v obci.

Jsou za námi tři čtvrtiny roku 
2013 a  pevně věřím, že jste 
v  jeho průběhu zažili spoustu 
příjemných chvil a  zažili řadu 
osobních i pracovních úspěchů. 
Je však před námi i  rozhodně 
nezanedbatelná závěrečná čtvr-
tina roku, což je rovněž nezane-
dbatelný kus života. Přeji Vám 
všem, aby to byla doba, v  níž 
Vám bude sloužit zdraví, bude 
krásné počasí, budete v kontak-
tu se svými bližními a přijde i to 
potřebné štěstí.

Krásné dny a  na  setkání 
s Vámi se těší

Petr Pospíšil, starosta obce
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VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 29. 5. 2013

ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konané-

ho dne 29. 5. 2013
2. nájemce nebytových prostor v  Dělnickém 

domě na období od 1.  1. 2014 do 1. 1. 2019 
za předpokladu, že dojde do 20. 11. 2013 k do-
hodě na  textu nájemní smlouvy a  textu dal-
ších příslušných smluvních vztahů (převod 
majetku)

3. revokaci usnesení ze dne 27.  3. 2013 ve  věci 
schválení částky 100  000 Kč, kterou obec 
Zastávka bude vyžadovat po občanském sdru-
žení Mighty Shake Zastávka v případě, že bude 
mít zájem využívat prostory v  Dělnickém 
domě

4. smlouvu o  úvěru č.  7307301 mezi obcí 
Zastávka a  společností ČSOB Leasing,  a.s. 
na  zajištění financování pořízení sekacího 
stroje Bad Boy 6100

5. rozpočtové opatření číslo 5/2013 obce 
Zastávka

6. souhlas s  celoročním hospodařením obce 
Zastávka za  rok 2012 a  závěrečný účet obce 
za rok 2012, včetně zprávy nezávislého audito-
ra o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
za  rok 2012, s  výhradou nedostatků uvede-
ných ve zprávě o výsledku hospodaření

7. nápravu zjištěných chyb a  nedostatků, které 
spočívají v  nesprávném zaúčtování účetních 
dokladů v roce 2012 s tím, že toto přeúčtování 
bude uvedeno i v příloze k účetním výkazům 
za rok 2013

8. přijetí opatření potřebných k  nápravě zjiště-
ných chyb a nedostatků spočívajících zejména 
v  provedení vnitřních organizačních a  tech-
nických opatření, jejichž cílem je zkvalitnit 
kontrolní mechanismus při účtování účet-
ních případů (rozšíření programu účetnictví 
na další počítač, pověření dalších zaměstnan-
ců účtováním a průběžnou kontrolou účtová-
ní). ZO schvaluje, aby tato opatření byla zajiš-
těna nejpozději do 31. 8. 2013

9. starostou obce navržený závěr – vůči zaměst-
nanci odpovědnému za  vedení účetnictví 

Vážení spoluobčané,
v poslední době se v obci ob-

jevují zástupci různých firem 
nabízejících pro občany naší 
obce, případně i  občany okol-
ních obcí, zajištění společné-
ho nákupu elektrické energie 
a  zemního plynu pro domác-
nosti. Před samotným společ-
ným nákupem pak nabízejí re-
vizi již uzavřených smluv.

Vzhledem k tomu, že nemá-
me reálné pozitivní zkušenosti 

s touto formou společného ná-
kupu energií pro domácnosti, 
obec nebude tyto aktivity jak-
koliv zaštiťovat. Jsme ale při-
praveni případně poskytnout 
prostory pro realizaci těchto 
činností. Doporučujeme však 
vyčkat, zda vůbec, a  jaké zku-
šenosti budou s  touto formou 
nákupu.

Pokud byste měli přesto zá-
jem, aby obecní úřad umožnil 
působení v  obci firmě, která 

se zabývá společným nákupem 
elektrické energie a  zemního 
plynu, tak prosím sdělte tuto 
skutečnost na obecním úřadě:

• Písemně nebo osobně  – 
Obecní úřad Zastávka, Hutní 
osada 14, 664 84 Zastávka

• Telefonicky – 546 429 048
• E-mailem – ou@zastavka.cz

Petr Pospíšil, 
starosta obce

ANKETA
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VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 26. 6. 2013
ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce ko-

naného dne 26. 6. 2013
2. rozpočtové opatření číslo 6/2013 obce 

Zastávka
3. změnu odpisového plánu Základní školy 

a  Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, 
okres Brno-venkov

4. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí 
Zastávka a  občanským sdru  žením 

Romodrom, jejímž předmětem je uží-
vání kanceláře a  sociálního zařízení 
v  I.  N.  P.  v  objektu Dělnického domu, 
od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 a pověřuje sta-
rostu obce jejím podpisem

5. uzavření nájemní smlouvy na část pozem-
ku p. č. 1069/1 o výměře 37 m2

6. prodej pozemku p. č. 125/6 o výměře 27 m2 
za cenu 100Kč/m2 a náklady prodeje

v souladu s pracovně -právními předpisy (ode-
brání osobního příplatku)

10. odpis dlužných pohledávek – nájem zahrada 
(rok 2009) ve výši 715 Kč. Poplatek za kabelo-
vou televizi (rok 2008) ve výši 1200 Kč

11. dodatek č.  1 ke  Smlouvě o  dílo č.  D/D0446 
uzavřený mezi obcí Zastávka (jako ob-
jednatelem), NKS Okna (jako zhotovite-
lem) a  Základní školou a  Mateřskou školou 
T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno -venkov 
(jako novým objednatelem) ve  věci výměny 
oken MŠ U Školy

12. prodej pozemku p.  č.  761/14, ostatní plo-
cha, o výměře 81 m2, za 300 Kč/m2 a náklady 
prodeje

13. prodej p. č. 1145, zahrada, o výměře 330 m2, 
a p. č. 1149/2, ostatní plocha, o výměře 5 m2, 
za 100 Kč/m2 a náklady prodeje 

14. souhlas obce Zastávka s převodem práv a po-
vinností vyplývajících ze smlouvy o  budoucí 
smlouvě kupní a dohody o převodu práv a zá-
vazků uzavřené mezi obcí Zastávka a nájem-
cem – byt č. 4 v domě č. p. 568

15. smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka a Elektro 
Nekuža na zajištění údržby a opravy veřejného 
osvětlení a místního rozhlasu

16. smlouvu o  přezkoumání hospodaření 
za  rok 2013 mezi obcí Zastávka a  Bohemia 
audit, s.r.o.

17. smlouvu o  poskytování zvýhodněných pod-
mínek mezi obcí Zastávka a Vodafone Czech 
Republic, a.s.

18. smlouvu o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje na  odstranění havarij-
ního stavu střechy na kabinách ve sportovním 
areálu a pověřuje starostu obce jejím podpisem

19. uzavření Smlouvy o  výpůjčce číslo 
OS201320002197, jejímž předmětem je 
zapůjčení 14 ks kontejnerů na  separova-
ný odpad mezi obcí Zastávka a  společností 
EKO-KOM, a.s.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o  činnosti výborů zastupitelstva 

a komisí starosty obce
2. informaci o  pohledávkách a  závazcích obce 

Zastávka ke dni 29. 5. 2013
3. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1069/1
4. záměr prodeje p. č. 125/6, ostatní plocha, o vý-

měře 27 m2
5. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1271/2
6. záměr prodeje pozemku p. č. 3.

ZO ukládá:
1. vedení obce předložit návrh nájemní smlouvy 

na pronájem nebytových prostor v Dělnickém 
domě a dalších příslušných smluv s nájemcem 
na zářijovém jednání zastupitelstva obce.
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7. pronájem části pozemku p.  č. 1271/2 
o  výměře 30  m2 s  platností od  1.  7.  2013 
do  31.  12. 2013 a  pověřuje starostu obce 
podpisem této nájemní smlouvy

8. uzavření nájemní smlouvy na  byt 
na  Martinské osadě č. p.  573 s  platností 
od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013

9. uzavření podnájemní smlouvy na byt č. 3, 
Stará osada č. p. 79 od 1. 7. 2013 do 31. 12. 
2013

10. uzavření rámcové smlouvy na  opravy ve-
řejného osvětlení uzavřené mezi obcí 
Zastávka a firmou Elektro Nekuža a pově-
řuje starosty obce jejím podpisem

11. uzavření Smlouvy o  zřízení věcných bře-
men mezi obcí Zastávka a  společností 
Telefónica Czech Republic, a.s. na realizaci 
akce „11010-009450 Zastávka, I. Et. ÚPS – 
výměna Al kabelů“ a  pověřuje starostu 
obce jejím podpisem

12. uzavření Smlouvy o zajišťování preventivní 
zdravotnické péče pro zaměstnance a  po-
skytování pracovnělékařských služeb mezi 
obcí Zastávka a ordinací praktické lékařky 
MUDr. Miluší Kuderovou

13. dodatek č. 1 ke  smlouvě ag.  č. 001345/10/
OŽP o  poskytnutí dotace ze Zvláštního 
účtu pro vodní hospodářství JMK na  akci 
„Zastávka – dokončení kanalizace“ a pově-
řuje starostu obce jejím podpisem

14. dodatek č. 1 ke  smlouvě č.  D/D0445 uza-
vřené mezi obcí Zastávka a  zhotovitelem 
NKS Okna,  s.r.o., jejímž předmětem je 
změna účtování sazby DPH v  režimu pře-
nesené daňové povinnosti

15. souhlasné prohlášení mezi obcí Zastávka 
a majiteli č. p. 49 o vzniku práva k nemovi-
tosti na parcelu č. 1253/3, která je nedílnou 
součástí domu č. p. 49

16. uzavření Smlouvy mezi obcí Zastávka 
a  obcí Dukovany, jejímž předmětem je 
sdružení prostředků na  zajištění prevence 
a represe na úseku požární ochrany, a po-
věřuje starosty obce jejím podpisem

17. smlouvu o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje na  výdaje jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obce  – zabez-
pečení akceschopnosti jednotky SDH obce 
kategorie JPO II na rok 2013

18. termíny jednání zastupitelstva obce ve dru-
hém pololetí roku 2013: 28. 8. 2013, 25. 9. 
2013, 30.  10. 2013, 27.  11. 2013, 18.  12. 
2013.

ZO bere na vědomí:
1. předložený návrh termínů jednání kont-

rolního výboru ve  druhém pololetí 2013 
(19. 8. 2013, 9. 9. 2013, 14. 10. 2013, 18. 11. 
2013, 9. 12. 2013)

2. informaci o činnosti výborů zastupitelstva 
a komisí starosty obce

3. informaci o pohledávkách a závazcích obce 
Zastávka ke dni 26. 6. 2013

4. informaci o  činnosti příspěvkových orga-
nizací a organizačních složek obce

5. informaci o  činnosti Mikroregionu 
Kahan dso, Regionální úzkorozchodné že-
leznice  o.p.s., KTS Ekologie  s.r.o., Svazku 
vodovodů a kanalizací Ivančice, Svazu měst 
a  obcí České republiky a  Energoregionu 
2020

6. záměr prodeje pozemků p. č. 3/1 a p. č. 3/2 
vzniklých na  základě vypracovaného geo-
metrického plánu

7. záměr prodeje pozemků p. č. 3/1 a p. č. 3/2 
vzniklých na  základě vypracovaného geo-
metrického plánu.

ZO ukládá:
1. starostovi obce předložit na  srpnovém 

jednání zastupitelstva obce návrh kupní 
smlouvy p.  č.  125/6 a  současně projednat 
možnosti řešení

2. vedení obce provést kontrolu bytů a neby-
tových prostor v  tomto domě, uskutečnit 
společné jednání s nájemníky tohoto byto-
vého domu.
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Dávno již jsou doby, kdy 
snad každý měl na dvorku tře-
ba malou králíkárnu, kurník 
nebo chlívek a  choval nějaké 
to domácí zvířátko. Doba je 
uspěchaná, zaměstnání časo-
vě náročnější, a  tak málokomu 
na chovatelství domácích zvířat 
zbývá čas. Dřív tomu bylo na-
opak. Každé větší prostranství 
s trávou si lidé sekali právě pro 
domácí zvířata, ať na  krmení, 
nebo, jak se říká, na  seno. Ka-
ždý, kdo nemusí svůj čas trávit 
v  zaměstnání, věnuje jej dnes 
většinou rodině, výletům, spor-
tovnímu vyžití a podobně. Málo 
kdo však chová nějaké domá-
cí zvíře, což se ukazuje prá-
vě i  na  vzrůstajících nárocích 
a  požadavcích na  sečení trávy 
na veřejných plochách.

I  když obec investuje nema-
lé finanční prostředky do  vy-
bavení technické čety právě 
pro sečení trávy na  veřejném 
prostranství, není lehké zajistit 
pravidelné sečení na celém úze-
mí obce. V rámci této údržby se 
snažíme provést sekání mini-
málně dvakrát za  sezónu, kdy 
v  některých částech obce, pře-
devším v jejím středu, je sečení 
prováděno častěji.

Je třeba pamatovat na  to, 
že technická četa zde není jen 
na  sekání trávy, a  tak mezi se-
káním trávy nám provádí úklid 
veřejných prostranství, opra-
vy a  výstavbu nových chodní-
ků, opravy následků vandal-
ství, které se u nás projevuje víc 
a víc, úklid dětských hřišť, opra-
vy a  údržbářské práce ve  škol-
ských zařízeních a mnoho dal-
šího. To vše je důvodem, proč 
není možné, aby veřejná trav-
natá plocha u  každého domu 
vypadala jako golfový trávník. 
Nicméně je také nutné přiznat, 
že v  mnohých případech nám 
se sekáním travnatých ploch 
pomáhají občané.

Jedná se především o  pro-
stranství u bytových domů, kde 
se většinou obyvatelé jednot-
livých domů dohodli a  zakou-
pili travní sekačku, se  kterou 
provádějí sekání ploch kolem 
domu a  zanechají nám pak už 
jen hromádku posekané trávy. 
Výjimkou však nejsou ani ma-
jitelé rodinných domů, u  kte-
rých jsou také velké travnaté 
plochy. V  takovýchto místech 
je tráva posekaná mnohem čas-
těji, prostranství je upraveněj-
ší a  krásnější. Prostřednictvím 

technické čety není možné ta-
kovouto nadstandardní péči 
o  veřejné prostranství zajistit. 
Již mnohokrát jsem zažil, kdy 
mně nějaký občan přišel sdělit, 
že u  svého domu již sekat trá-
vu nebude, protože mu sousedi 
nadávají, že je ruší hlukem.

I  naši pracovníci občas do-
stanou vynadáno, že někdo při-
šel třeba z noční směny „…a ať 
se seberou s tím sekáním a táh-
nou“. Bohužel i to se stává a dá 
se pochopit, že když má člověk 
chvilku na odpočinek, tak není 
na  hluk od  sekaček zvědavý. 
Nicméně někdy se to posekat 
musí. Přece jenom se zase najde 
někdo, kdo si přijde stěžovat, že 
není posekáno. Také nechceme 
mít v obci prales. A když nám 
někdo ze strany občanů se  se-
káním pomůže, jsme jenom 
rádi.

Proto mi dovolte, vážení spo-
luobčané, poděkovat všem, kte-
ří se sekáním a údržbou veřej-
ného prostranství pomáhají 
a  dělají naši Zastávku krásněj-
ší. Velice si toho vážíme a jsme 
za Vaši pomoc rádi.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

ZA PÉČI O VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 
SI OBČANÉ ZASLOUŽÍ PODĚKOVÁNÍ
Pomaličku ale jistě nám odchází léto, podzim ukazuje svoji krásu nejen pestře zbarveným 

listím na stromech a nám skončila další sezóna sekání trávy. Každým rokem nám přibývá 

prostorů, především travnatých ploch, o které pečují pracovníci technické čety obce.
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Tentokrát bylo rozhodnu-
to o  celoplošné rekonstrukci 
povrchu ulice U  Školy a  re-
konstrukci chodníku na  uli-
ci Kopečky. Především proto, 
že se jedná o místa, která jsou 
jedna z  nejvíce využívaných 
v  naší obci. Jsem si vědom 
toho, že asi řada občanů na-
mítne, že má také silnici před 
domem v  neuspokojivém, 
až havarijním stavu a  také se 
po ní hodně jezdí. Já i v mno-
ha případech souhlasím, ale 

I V LETOŠNÍM ROCE OPRAVUJEME 
CHODNÍKY A SILNICE

Již v minulém roce jsem v jednom článku 
o opravách chodníků a komunikací 
po výstavbě kanalizace sliboval, že se budeme 
i v nadcházejících letech snažit v těchto 
opravách pokračovat. Svému slibu také 
zastupitelstvo naší obce dostálo a v letošním 
roce v rozpočtu obce vyčlenilo bezmála 
dva miliony korun na opravy komunikací 
a chodníků.
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bohužel: vše se musí s  ohle-
dem na finanční možnosti dě-
lat postupně.

Celoplošná oprava uvedené 
silnice byla schválena přede-
vším proto, že lokalitou denně 
projíždí snad stovky vozidel, 
která vozí do školy žáky škol-
ských zařízení zde umístě-
ných. Přece jenom velkou ma-
teřskou školu, základní školu 
a  v  neposlední řadě gymná-
zium denně navštěvuje přes 
600 dětí, a to už je slušná frek-
vence dopravy.

Navíc tato silnice byla již 
v  hodně havarijním stavu, 
kde zalepené díry a  znovu 

vytvořené se nedaly snad ani 
spočítat. Každoročně obec 
do  oprav této komunikace, 
respektive do  zapravení vý-
tluků investovala desítky tisíc 
korun a  opakované opravy se 
už přestaly vyplácet. Jelikož se 
také jedná o komunikaci, kde 
jsou uloženy již všechny inže-
nýrské sítě a není předpoklad, 
že by se v následujícím obdo-
bí mělo do komunikace nějak 
zasahovat, bylo rozhodnuto, 
že obec Zastávka na  zákla-
dě nabídkového řízení bude 
jednat o  celoplošné opravě. 
Na  základě nabídky s  nejniž-
ší nabídkovou cenou byla tato 
zakázka zadána u  firmy pana 
Soukupa ze Zbýšova.

Vedení obce si také stano-
vilo podmínku u  správce vo-
dovodu a  kanalizace, tedy 
u Vodárenské akciové společ-
nosti,  a.  s., aby byla provede-
na kontrola stavu všech vo-
dovodních a  kanalizačních 
přípojek a  v  případě potřeby 
byly jejich nedostatky odstra-
něny. Na  uvedenou kontrolu 
a  opravy, včetně úprav hlav-
ních uzávěrů vody a  kanali-
začních poklopů byla dohod-
nuta lhůta do  jednoho týdne. 
Následně se měl již pokládat 
nový asfaltový povrch. Bohu-
žel počasí nám přestalo přát 
a  díky dešti jsme pokládku 
museli odložit o  tři dny poz-
ději. Přece jenom investice 
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ve  výši necelého milionu ko-
run stála za to počkat, až bude 
lepší počasí a povrch bude po-
ložen kvalitně. Dnes je již po-
vrch nový, pěkný a  já všem, 
kdo jej využívají, přeji, aby 
dlouho a dobře sloužil.

Druhou větší investicí 
v rámci oprav je oprava chod-
níku, který lemuje ulici Ko-
pečky. Oprava tohoto chod-
níku byla zahájena v červenci 
a  plně se na  ní podílí pou-
ze pracovníci technické čety. 
Uvedený chodník má rozlo-
hu přes 800  m2. K  této opra-
vě bylo přistoupeno kvůli 

dlouhodobým problémům, 
které způsobovala dešťová 
voda. Ta na uvedený chodník 
natékala při každém i  sebe-
menším dešti z  přilehlé ko-
munikace, chodník podemíla-
la a uvolňovala dlaždice.

Tím se stával chodník 
v  mnoha místech až nebez-
pečný. Proto se také jedná 
o rozsáhlejší opravu, kdy není 
prováděna pouze výměna 
dlažby chodníku, ale také sil-
ničních nájezdových obrub-
níků. To vše proto, aby se za-
mezilo přítoku dešťové vody 
na  uvedený chodník. Pokud 

nám bude počasí přát, rádi 
bychom realizovali opravu ce-
lého úseku chodníku, včetně 
nájezdů k  jednotlivým rodin-
ným domům. I zde pevně vě-
řím, že uvedená oprava bude 
občany hodnocena pozitivně 
a  chodník bude sloužit mini-
málně tak dlouho, jako sloužil 
ten současný.

Na  závěr bych se možná 
měl omluvit všem, kdo bydlí 
na  ulicích, kde se obě opravy 
prováděly. Alespoň na  zákla-
dě kritiky, nadávek, urážek 
a stížností, které jsem vyslechl 
nejen já, naši zaměstnanci, ale 
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i  subjekty, které se na  uvede-
ných opravách podílely. Bo-
hužel musím přiznat, že ani 
jeden z  nás, kdo se na  opra-
vách nějakým způsobem při-
činil, neumíme opravit tako-
vé velké plochy ze dne na den, 
nejlépe přes noc, jak si někteří 
představovali.

Žádná firma neumí asfal-
tovat pod vozidly zaparkova-
nými na  místech, kde má být 
nový povrch položen. Bo-
hužel ani technická četa ne-
umí ráno, když někdo odje-
de do  práce se svým autem, 
zlikvidovat starý chodník, 

odbagrovat jeho staré podlo-
ží, zabetonovat nové obrubní-
ky, udělat nové podloží a  po-
ložit novou dlažbu, aby když 
pan domácí přijede z  práce, 
mohl pěkně po novém vjezdu 
zase zaparkovat svého miláč-
ka do garáže. Třeba to jednou 
vyjde, až někdo konečně na-
jde kouzelný prsten z  Arabe-
ly. Nebo třeba někdo vymyslí 
chodníky nebo silnice v práš-
ku… o to se nebudu přít. Ale 
v  současné době to dooprav-
dy nejde jinak, než techno-
logiemi, které umíme, nebo 
najímáme. Omlouvat se ne-
budu, ale věřím, že to všechno 

špatné nakonec napraví pěkně 
vypadající a funkční nová sil-
nice i nový chodník. Doufám, 
že se i  v  příštím roce najde 
zase nějaký ten milion, aby-
chom v  takovýchto opravách 
mohli pokračovat. Protože je-
diné, co by nás mohlo v tomto 
směru zastavit, by byl nedo-
statek peněz, a ne to, že někdo 
se musel dva týdny vyhýbat 
výkopům nebo pozvednutým 
uzávěrům vody a  kanalizač-
ním poklopům.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce 
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Pro pochopení připravova-
ných změn je nutné si připo-
menout, jak je TKR v Zastávce 
provozován:

1. analogový okruh  – pro-
gramy, které naladíte i na star-
ších „skleněných“ televizorech 
bez digitálního tuneru,

2. digitální okruh  – pro-
gramy vysílané v tzv. multiple-
xech (na  jednom kanálu více 
televizních stanic), jež můžete 
naladit pouze na  televizorech 
s  digitálním tunerem, nebo 
musíte vybavit svůj starší pří-
stroj set-top-boxem.

V  analogovém okruhu do-
jde v  říjnu ke  změně  kanálů, 
které doteď televizní stani-
ce využívaly. Nepůjde o  nové 
frekvence, pouze se některé 
stanice přesunou na  pozice 
využívané doposud pro jiné. 
Důvodem je vyřazení rakous-
kých a některých dalších pro-
gramů z  analogového okruhu 
a  poskytnutí těchto frekven-
cí pro posílení nabídky pro-
gramů v  digitálním okruhu. 
Pokud budete chtít mít „své“ 
programy na stejných pozicích 
(pod stejným číslem na  ovla-
dači) jako doposud, bude nut-
né televizor (analogový tu-
ner) přeladit. Omlouváme 
se za  tuto nepříjemnost, ale 

věříme, že ji násobně vyváží 
rozšíření nabídky digitálních 
programů. Musíme si také 
uvědomit, že analogový okruh 
začíná být anachronismem 
(od  roku 2011 vysílají všech-
ny televizní stanice digitálně) 
a  bude v  TKR Zastávky pro-
vozován pouze do  doby tech-
nické životnosti zařízení, a  to 
bez dalších investic. Postupně 
dojde k  přesunu všech place-
ných programů v naší nabídce 
do digitálního okruhu.

A na co se tedy nově můžete 
těšit v digitálním okruhu? Po-
kud váš televizor umí automa-
tické naladění nových stanic, 
určitě jste již zjistili, že je v na-
bídce ČT  :D a  ČT  art a  pro-
gramy ČT1, ČT2 a  ČT sport 
v  HD kvalitě (pouze na  tele-
vizorech s FullHD). Nově také 
rozšířily nabídku televizní sta-
nice Pohoda, Óčko a další. To 
jsou stanice české a  jejich za-
řazení do  multiplexu se pro-
jeví i  v  našem TKR. Úplnou 
novinkou bude zařazení všech 
slovenských a  rakouských ne-
placených televizních stanic 
do digitálního okruhu TKR.

Jestliže se vám změny ne-
projevily automaticky (ne 
všechny i  nově zakoupe-
né televizory to umí, některé 

jen ohlásí možnost naladit 
nové programy, některé zce-
la „mlčí), bude nutné přela-
dit i digitální tuner. Pryč jsou 
doby, kdy „jednička“ byla 
na jedničce, „dvojka“ na dvoj-
ce atd., dnešní volbě programu 
nejspíš předchází stisk tlačít-
ka LIST, OK nebo obdobného 
a  postupné vyhledání stanice, 
kterou chci sledovat. I  v  na-
šem TKR se budete těšit na-
bídce více než padesáti digitál-
ních programů a  nepochybně 
budou přibývat další.

Protože jde o  změny roz-
sáhlejšího charakteru, může 
dojít i  k  technickým problé-
mům. Proto bychom vás chtěli 
i nadále informovat, že připo-
mínky k provozu je třeba hlá-
sit na  tel. čísle 604  919  004, 
a  to nejlépe formou SMS 
(umožňuje lépe reagovat při 
případné nekvalitě signálu či 
nedostupnosti jednotlivých 
programů).

Děkujeme za  vstřícnost, se 
kterou změny přijmete, a jsme 
přesvědčeni, že většina uživa-
telů TKR rozšířenou nabídku 
přivítá.

Petr Pečenka, 
předseda informační 

komise obce

TELEVIZNÍ KABELOVÝ ROZVOD – 
ZMĚNY
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás informovali o změnách v televizním kabelovém rozvodu 
(TKR), které proběhnou v měsíci říjnu, a o plánech budoucího rozvoje TKR. 
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V letošním roce bylo období 
těchto prázdnin využito k  vý-
měně oken v obou mateřských 
školách a v obecní knihovně.

Obě mateřské školy, i  naše 
krásná knihovna, se s  problé-
mem starých oken potýkaly už 
dlouho. Okna byla ztrouchni-
vělá, nevzhledná a  hlavně už 
vůbec netěsnila, proto ztráty 
ve  vytápění dosahovaly vyso-
kých hodnot. Na  základě po-
ptávkového řízení byla výmě-
na oken zadána firmě RI Okna 
Oslavany.

Celou realizaci výměny 
oken bylo nutné naplánovat 
tak, aby se ještě stihlo zapra-
vit zdivo po  starých oknech 
a  mateřskou školu U  Ško-
ly také kompletně vymalovat. 
Proto byly práce zahájeny již 
v  červenci, kdy zaměstnanci 
technické čety společně s pra-
covníky uvedených školských 
zařízení provedli vystěhování 
všech prostor a  připravili vše 
na kompletní výměnu oken.

Dodavatelská firma proved-
la během dvou týdnů výměnu 
oken ve  všech zadaných pro-
storách, zedníci provedli za-
pravení po  starých oknech 
a ostatní úpravy, které bylo tře-
ba udělat v  rámci rekonstruk-
ce některých místností. Malíři 
vymalovali, paní školnice ukli-
dili, naši zaměstnanci nastě-
hovali zpět nábytek, namon-
tovali zábrany k  radiátorům, 

nové garnýže nad nová okna. 
Knihovna, stejně jako i  obě 
mateřské školy, tak mohly 
v  září přivítat všechny do  no-
vých, krásných prostor. Cel-
kové náklady, které přesáhly 
částku 600  000 Kč, financova-
la Základní škola a  Mateřská 
škola T. G. Masaryka s obcí Za-
stávka společně.

Co říci na  konec? Snad jen 
to, že se nám všem společně 
podařil kus poctivé práce, kte-
rá bude ku prospěchu všem. 
Nejenže ve  všech objektech 
ušetříme za  vytápění, ale také 
na nás nebude při výběru kni-
hy v knihovně táhnout od ne-
těsnících oken. Nepochybně 
všechny nově upravené pro-
story jsou teď daleko pěknější 
a útulnější. Tak ať hodně dlou-
ho slouží!

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

Čeká nás 3079 paragrafů 
plus dva jako závěrečná usta-
novení. Když se jen tak ze zá-
jmu podíváte třeba na  § 91 
čtete jedinou krátkou větu: 
„Člověk je nedotknutelný.“ 

Ostatní paragrafy mají větši-
nou dva, někdy i tři odstavce.

Hlavní autor nového záko-
níku, prof.  Dr.  JUDr.  Karel 
Eliáš, se vracel při tvorbě toho-
to OZ k občanskému zákoníku 

Rakouska z  roku 1811. Proto 
se zde dočtete o  pozůstalosti, 
pachtu, držbě, nebo o vypudi-
teli. Když posuzovali srozumi-
telnost zá koníku v Ústavu pro 
jazyk český, tak bylo sděleno 

INVESTICE DO ŠKOLSKÝCH 
ZAŘÍZENÍ

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Pokud je potřeba 
oprava většího rozsahu 
ve školských zařízeních, 
tedy v objektech, kde je 
po celý školní rok rušno, 
nezbývá než k těmto 
činnostem využít letních 
prázdnin.

Nový občanský zákoník má nabýt platnosti 1. ledna 2014. I když, kdo ví? Někteří odborníci 
navrhují odložit jeho účinnost vzhledem k obrovskému množství změn, které nás v něm čekají. 
Jiní argumentují tím, že soudy nejsou na tuto legislativní smršť připraveny. A my, občané?
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toto stanovisko: „Obec-
ně je zákoník dobře 
srozumitelný i pro běž-
ného občana bez speciál-
ního právního vzdělání.“ 
Jinak se na  toto dílo dívá 
Advokátní komora. Ta hod-
notí zákoník jako „velký skok 
do  neznámého, cizího a  ne-
jistého právního prostředí bez 
dostatečné kontinuity“. Tak si, 
občane, vyber!

Dovolte, abych pro Vás vy-
brala nějakou tu perličku: 
§ 980, odst.  2  – Je-li právo 
k věci zapsáno do veřejného se-
znamu, má se za to, že bylo za-
psáno v  souladu se skutečným 
právním stavem. Bylo-li právo 

k  věci 
z  veřejného 
seznamu vy-
mazáno, má se 
za  to, že neexistuje. Pro nás 
to znamená: zkontrolovat si, 
že naše vlastnictví k  nemovi-
tosti je zapsáno v katastru ne-
movitostí, že nám na  základě 
padělané listiny, ukradeného 
dokladu nebo omylu úředníka 

opravdu ještě dům, byt nebo 
zahrada patří. A  takových 
paragrafů tam najdete celou 

řadu. Doporučuji přečíst 
si třeba § 980, § 993, 

§ 1014 nebo § 2917. 
S  novou právní 
normou se budou 
také potýkat obec-

ní a  městské úřa-
dy. Ale neklesejme 

na mysli. Praxe určitě opět 
přinese úpravy, změny, no-
velizace, tak jak to bývá pra-
vidlem v  současném českém 
právním řádu.

Mgr. Jaroslava Baštařová, 
členka obecního 

zastupitelstva

Zejména tam, kde je u  ro-
dinných domků zahrada, 
nebo MŠ a  ZŠ, kde jsou ku-
chyně, našly popelnice svoje 
uplatnění. Postupně, podle zá-
jmu občanů, bude povinností 
obecního úřadu zajistit dosta-
tečný počet odpadních nádob. 
Určitě už si současní majite-
lé povšimli, že se jim snížilo 
množství dalšího směsného 
odpadu, který se dává do běž-
ných popelnic.

Pro obec to bude po  vy-
hodnocení znamenat: menší 
množství odpadu odvážené-
ho na  skládku nebo do  spa-
lovny. Tím se ušetří finanční 

prostředky za ukládání a spa-
lování, které tvoří za  rok té-
měř jeden  milion korun. 
Úspora může být potom po-
užita na  zkvalitnění prostředí 
ve  sběrném dvoře a  rozšíření 
dalších služeb v  této oblasti. 
O tom, že se tak šetří i život-
ní prostředí, ví už i malé děti. 
Snad si to uvědomí i spoluob-
čan(é), kteří na Havířské něko-
likrát za letní období dokázali 
naházet sklenice i  s  kompoty 
do kontejneru na sklo. Tak za-
městnali hasiče a  pracovníky 
obecního úřadu likvidací vo-
sích hnízd. Máme ještě mož-
nost využívat nabídky našeho 

obecního úřadu a  vždy v  ter-
mínu po odvozu popelnic dát 
ven pytle s PET lahvemi. Tím 
by se mohl snížit počet kon-
tejnerů na plasty. I  to by byly 
ušetřené peníze.

Bude to možná ještě chvíli 
trvat, než se naučí každý jeden 
z nás, že do popelnic a kontej-
nerů patří jen to, co je na nich 
napsáno. Teprve potom bu-
dou moci pracovníci technic-
kých služeb a  obecního úřa-
du všem poděkovat za pomoc 
a spolupráci.

Mgr. Jaroslava Baštařová, 
členka obecního 

zastupitelstva

BIO ODPAD SE OSVĚDČUJE
Přes počáteční obavy, jak přijmou naši občané nabídku popelnic na tzv. bio odpad, se ukazuje, 
že roste zájem o tuto službu.
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…proběhl na  závěr šachové 
sezóny 27. 6. 2013 v zastávecké 
sokolovně. Turnaj se hrál sche-
veningským systémem na  šest 
kol s  tempem 2 × 15  minut. 
Za šachovnice zasedli společně 
rodiče a  trenéři na  jedné stra-
ně, aby sehráli šachová utkání 
proti svým svěřencům a dětem 
na straně druhé.

Tým rodičů tvořili manželé 
Richterovi a Motlovi a za trené-
ry pan Lacko. Děti hrály v  se-
stavě Julie Richterová, Rudolf 

Richter ml., Martin Žaža, Ar-
nošt Motl, Václav Motl a Martin 
Polák. Na straně dětí byla opo-
rou Julie Richterová a na straně 
dospělých pan RNDr.  Rudolf 
Richter, CSc.

Děti sehrály proti dospělým 
a  zkušenějším šachistům vý-
borné partie a několikrát se jim 
podařilo získat cenná vítězství, 
jako například Martinu Žažovi 
proti panu Lackovi. Paní Polá-
ková všechny výsledky pečlivě 
zapisovala a nakonec vyhlásila: 

dospělí zvítězili 24:12. Tento-
kráte to bylo vítězství zkušeněj-
ších, ale příště to může dopad-
nout jinak.

Pořadí jednotlivců podle zís-
kaných bodů bylo následující:
1.–2. J. Richterová, Lacko 5,5 b
3. Rudolf Richter st. 5 b
4.–5. Motl st., N. Richterová 4 b
6. Žaža 2,5 b
7. V. Motl 2 b

Dušan Lacko, 
Sokol Zastávka

ŠACHOVÝ TURNAJ GENERACÍ

DURAS OPEN 2013

Od  soboty 22.  6. 2013 se 
v  řečkovické sokolovně hrá-
ly tři turnaje šachového fes-
tivalu pořádaného Durasem. 
V  uzavřeném turnaji písmen-
kových hráčů (IM, FM, WFM) 
ani v OPENu A jsme zástupce 
neměli, leč v  OPENu  B jsme 
zástupce či spíše zástupkyně 
v  46členném startovním poli 
měli. V  prvním kole se napl-
nily papírové předpoklady, 
Julča s  velmi těžkou soupeř-
kou (4.  nasazená, ELO 1868) 
prohrála, Dáda (nasazená jako 
16.) slavila „povinné“ vítězství 
nad soupeřem bez ELO bodů.

Ve  druhém kole si hol-
ky prohodily soupeře. Julča 

„povinně“ vyhrála, Dáda za-
skočila všechny kromě sebe 
a  vyhrála! Ve  třetím kole Jul-
ča odremizovala podstatně 
silnějšího (ELO 1573) soupe-
ře; byla ve  vyhrané pozici, ale 
nepřišla na  to, jak výhru pro-
sadit. Daniela překvapila své-
ho (o  téměř 200 ELO bodů) 
silnějšího soupeře a  zaslouže-
ně brala bod. Ve  4.  kole Julča 
dostala bod zdarma, protože 
se její soupeř k utkání pro pra-
covní povinnosti nedostavil. 
Pokud si do té doby někdo my-
slel, že turnaj ovládnou nejvýše 
nasazení, tak se šeredně spletl.

Začátek turnaje vyšel pří-
mo fantasticky Daniele, kte-
rá si ve  4.  kole v  souboji do-
sud neporažených žen vedla 

skvěle a  po  4.  kole zůstala je-
dinou dosud neporaženou že-
nou v B  turnaji, když porazila 
nasazenou dvojku! A najednou 
byla na  průběžném prvním 
místě. Na záda jí dýchal Martin 
Senáši z ASK Blansko (15. na-
sazený), který – stejně jako Da-
niela k překvapení všech – dr-
til jednoho soupeře za druhým 
a  jen díky horšímu pomocné-
mu hodnocení byl na průběž-
ném druhém místě.

V  5.  kole se tedy utkala ve-
doucí dvojice a  rozešla se 
smírně, díky pomocným hod-
nocením si pouze vyměni-
li místa v  průběžném pořadí. 
Julča se díky prohře propadla 
do poloviny tabulky. V 6. kole 
pan Hofírek zaskočil Julču 

ŠACHY ZASTÁVKA
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jakousi neznámou variantou 
zahájení. Prohrou si pohorši-
la na 27. místo. Daniela se ne-
nechala vyprovokovat, držela 
zavřenou pozici, až si ji sou-
peř sám rozbil, poztrácel pěšce 
a v koncovce s materiálem D + 
V + 3p proti D + S + S + J + 6p 
s časem pod 3 minuty do kon-
ce (Daniela měla skoro půl ho-
diny) vzdal.

Výhra pro Dádu znamena-
la návrat do  čela průběžné-
ho pořadí a  náskok 0,5  bodu 
před pětibodovým kuřimským 
tandemem Krupica – Snášel. 
V sedmém kole určil Dádě los 
prvního jmenovaného – Pavla 
Krupicu.

Zatímco se Julče opět ne-
podařilo zabodovat, Daniela 
se štěstím odremizovala na-
sazenou jedničku (a  součas-
ně ústředního trenéra kuřim-
ské mládeže) a  dvě kola před 
koncem stále vévodila prů-
běžnému pořadí! Julča koneč-
ně v 8. kole protrhla smolnou 
šňůru tří proher v  řadě a  po-
skočila hned o deset míst výš. 
Daniela v remízové pozici na-
bídnutou remízu přijala. Pavel 
Krupica prohrál se Štefanem 
Kandalcem, a  protože Martin 
Senáši porazil Radku Slepán-
kovou, vrátil se při rovnosti 
bodů s  Danielou díky lepší-
mu pomocnému hodnocení 
do čela průběžného pořadí.

Tudíž až poslední 9.  kolo 
mělo rozhodnout o  pořadí 
na  předních místech turnaje, 
protože celkem osm adeptů 
(ti, kteří měli 5,5 bodu a více) 

usilovalo o  tři medaile. Jasné 
bylo pouze to, že v  případě, 
že by Daniela i  Martin Senáši 
vyhráli nebo remizovali, roz-
dělili by si první dvě místa se 
7,5 případně 7  body (proto-
že bodově by je již nikdo ne-
předstihl). Naopak, pokud by 
oba prohráli, tak by se vítězem 
stal Štefan Kandalec se 7 body, 
a  další pořadí by pak záleželo 
na pomocných kritériích všech 
6,5  bodových, což znamena-
lo, že by do konečného pořadí 
promluvily i  výsledky na  dal-
ších šachovnicích.

Julča v posledním kole dala 
celkem rychlou remízu a odje-
la se vzdělávat na  šachový tá-
bor k Domašovu. Daniela udo-
lala svého posledního soupeře, 
a  protože Martin Senáši „jen“ 
remizoval, bylo z  toho nako-
nec nejen první místo v  tur-
naji  B, ale také tituly: nejlep-
ší žena, nejlepší hráč s  ELO 
do 1600 a nejlepší hráč s ELO 
do 1800.

Tady se hodí použít výzvu 
vyvolávače z pohádky Lotran-
do a  Zubejda: „Volejte SLÁVA 
a pět dní se radujte!!!“

6. a 7. 7. 2013 
MČR juniorů 
v rapidšachu

V  době prodlouženého svá-
tečního víkendu, konkrétně 
v  sobotu 6.  7. a  v  neděli 7.  7. 
2013 se konalo MČR junio-
rů (a  dorostenců) s  povole-
nou účastí mladších katego-
rií ve  Společenském domě 

ve  Světlé nad Sázavou. Dívky 
z  jihu Moravy reprezentovala 
pouze Daniela Dumková. Hned 
v  prvním kole jsme od  10:15 
mohli sledovat na on-line pře-
nosu partii, kterou (pro)hrála. 
Vzhledem k tomu, že se účast-
níci s  časovým rozvrhem ni-
jak nemazali, 6. kolo odstarto-
valo již v  16:20. A  Dáda byla 
znovu (neúspěšná) na on-linu. 
Po prvním dnu měla na kontě 
3 body z 6 možných. V neděli 
to bylo slabší, nejprve prohra, 
pak výhra a  v  posledním kole 
prohra s Jirkou Musilem (Loko 
Brno). Celkově tedy 4 z 9 a cel-
kové 28.  místo v  turnaji, což 
potvrdilo papírové předpokla-
dy (startovní číslo 28).

Celkem startovalo v  turnaji 
pouze šest zástupkyň něžného 
pohlaví, z toho Jana Zpěváková 
v  kategorii D20, Eliška Johno-
vá a Aneta Žitná v D18, Dani-
ela Dumková a  Ivana Homol-
ková v D16 a Šárka Volanínová 
v D14. V samostatném dívčím 
pořadí to dopadlo takto: Jana 
Zpěváková (5  b, celkově 15.), 
Eliška Johnová (4,5  b, celkově 
22.), Daniela Dumková (4  b, 
celkově 28.), Šárka Volaníno-
vá (2,5  b, celkově 34.), Aneta 
Žitná (2,5 b, celkově 35.) a Iva-
na Homolková (1,5  b, celkově 
38.). A proto si při vyhlašová-
ní vítězů Dáda došla na  pódi-
um hned třikrát a  odvážela si 
tak ze Světlé kompletní sadu 
medailí: v kategorii D20 bronz, 
v kategorii D18 stříbro a v ka-
tegorii D16 zlato a titul přebor-
nice ČR.
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Czech OPEN Pardubice 
2013 – rapid G4

Daniela se dva dny před za-
čátkem turnaje ve  vážných 
partiích přijela porozhléd-
nout po  pardubické ČEZ Aré-
ně a  změřit síly v  rapidovém 
turnaji G4. Turnaj se jí vydařil, 
se šesti body obsadila celkové 
18.  místo ze 129 startujících, 
mezi ženami byla druhá, když jí 
zlato uteklo o půl bodu pomoc-
ného hodnocení.

Czech OPEN Pardubice 
2013 – OPENy A–E

V  turnaji  A  (velmistrovský 
turnaj čítající 238 účastníků) 
hrála Nataša Richterová (Loko 
Brno) jako 233. nasazená. 
V  turnaji D mezi 220 soutěží-
cími hrají Dáda (150. nasazená) 
a Julča (174. nasazená).

Po  nedělním druhém kole 
měla Daniela na  kontě jednu 
remízu a  jednu výhru s  hrá-
či 184x FIDE ELO, tj. průběž-
ně 1,5 bodu ze dvou možných. 
Terce Kocí (Loko Brno) se ne-
podařilo prolomit obranu sou-
peřů a  zatím zůstávala bez 
bodu. Anička Zlámaná (KŠ Ří-
čany 1925) měla na svém kon-
tě jednu výhru a jednu prohru. 
Tyto tři slečny pobývaly v Par-
dubicích společně pod bdě-
lým okem paní Táni Zlámané, 
která se jakožto hrající dopro-
vod aktivně účastnila turna-
je E. Ono se Éčko vůbec hemži-
lo nám známými jmény: Petra 
Masáková (Spartak Adamov), 

Veronika Bartošová, Alice Fa-
jová, Vilém Faja, Dominik Frý-
da, Petr Mizera (všichni Loko 
Brno). No a  to nejlepší na-
konec… V  turnaji E bojovali 
o  body i  Rudík Richter s  ma-
minkou Natašou Richterovou. 
V pondělí se v  turnaji D hrálo 
dvojkolo. Dáda dopoledne od-
remizovala další českou osm-
náctistovku, odpoledne ovšem 
vzhledem ke špatnému propoč-
tu inkasovala prohru s prvním 
zahraničním soupeřem  – byl 
to Rus (a pro změnu opět osm-
náctistovka). Julča se třetím 
sedmnáctistovkovým Něm-
cem neuspěla. Zástupci Ruska 
byli v  pondělí odpoledne zřej-
mě pohromou pro Zastávku 
(v  Déčku), protože se členkou 
ruské výpravy prohrála i Julča.

Terka si z  dvojkola odnesla 
jeden bod za dopolední výhru, 
Anička půl bodu za odpolední 
remízu.

V  turnaji  E měl po  4.  kole 
Rudík 1 bod za výhru nad hráč-
kou z  Ruska (to byla pověstná 
výjimka potvrzující pravidlo), 

paní Richterová vybojovala re-
mízu s  italským borcem. Cel-
kově Daniela uhrála 4  body 
a skončila na 130. místě. Anič-
ka Zlámaná také se 4 body ob-
sadila 147.  příčku. Terka Kocí 
se 3,5  body obsadila 174.  mís-
to a  Julča Richterová také se 
3,5 body skončila na 180. místě.

V  turnaji  E paní Richterová 
se 3  body obsadila 229.  mís-
to, Rudík se 2  body obsadil 
254. příčku. V turnaji A se Na-
taše povedl husarský kousek, 
když z  posledních čtyř kol vy-
těžila 3  body. Ty ji posunu-
ly na 218. místo a při pohledu 
na  výsledkovou listinu jsme 
mohli vidět, že za  sebou ne-
chala celkem osm otitulova-
ných hráčů a hráček, z toho tři 
hráče s titulem CM (Candidate 
Master, kandidát mistra), jednu 
hráčku s titulem WIM (Woman 
International Master, meziná-
rodní mistryně), jednu hráčku 
s titulem WFM (Woman FIDE 
Master, FIDE mistryně) a  dva 
borce s titulem FM (FIDE Mas-
ter, FIDE mistr). Blahopřejeme 
k úspěchu v přetěžkém turnaji! 

Pro vaši představu – kandidát 
mistra má FIDE ELO na hrani-
ci 2200, IM na hranici 2300, FM 
na hranici 2400. A pak už jsou 
velmistři GM (Giant Master) 
s hranicí ELO 2500 – sem patří 
jména jako Karpov, Kasparov, 
Anand, z  našich končin pak 
David Navara, nebo třeba Nata-
šin trenér Petr Velička.

Aleš Dumek
(převzato a zkráceno 

z http://sachy.zastavka.cz)
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Cvičné zařízení, nebo-li vý-
cvikový polygon slouží pro 
ověřování fyzické a  psychic-
ké připravenosti hasičů v pod-
mínkách simulujících skutečné 
podmínky při zásahu s  použi-
tím dýchacích přístrojů. Uve-
dené zařízení je vybudováno 
v  návěsu kamionu, který celo-
ročně putuje po  jednotlivých 
hasičských stanicích, kde musí 
místní hasiči absolvovat po-
vinný výcvik nositelů dýchací 
techniky.

Na  obsluhu mobilního po-
lygonu jsou na  každé stani-
ci proškoleni tři členové jako 
personál, který celý výcvik 
řídí. Mobilní polygon obsahu-
je téměř stejné vybavení jako 
polygony v  České republice, 
které jsou vybudovány přede-
vším ve  školicích střediscích 
Hasičského záchranného sbo-
ru  ČR. Výhodou mobilního 
polygonu je možnost jeho vy-
užití téměř kdekoliv, stačí pou-
ze přípojka na 220 V, aby bylo 

možné jednotlivé komponenty 
využívat.

Před vstupem do  tohoto za-
řízení je každému hasiči nej-
prve změřen krevní tlak, aby 
výcvik neabsolvovala osoba, 
která hned na  začátku není 
zdravotně v pořádku. Tímto se 
eliminuje nebezpečí zdravot-
ní indispozice cvičícího hasiče, 
který následně absolvuje fyzic-
kou zátěž v  zařízení. I  přesto, 
že na  základě naměřených 
hodnot krevního tlaku se zdá 
být každý jednotlivec v  pořád-
ku, je mu na  začátku výcviku 
na  hrudník nainstalováno za-
řízení, které po celou dobu hlí-
dá jeho srdeční činnost a reak-
ci těla na absolvované zatížení. 

NAŠI DOBROVOLNÍ HASIČI 
CVIČILI V BERLÍNĚ
Na základě dlouholeté spolupráce s dobrovolnými hasiči 
z Berlína-Heinersdorfu byl v sobotu 7. 9. 2013 realizován výcvik 
v mobilním polygonu na stanici místních dobrovolných hasičů. 
Výcvik absolvovali členové dobrovolných jednotek ze Zastávky 
a Zbýšova.
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Hodnoty srdeční činnosti jsou 
přenášeny na  obrazovku pří-
mo v  polygonu, kde je nepře-
tržitě sleduje instruktor, který 
cvičícího v  případě překročení 
stanovených limitů hodnot za-
staví a  nechá odpočinout, pří-
padně přeruší celý jeho výcvik. 
Celý průběh srdeční činnosti 
jednotlivce je přenášen do  po-
čítače. Každý absolvent dostane 
na konci výcviku výtisk zázna-
mu průběhu srdeční činnosti, 
aby věděl, který úsek pro něj byl 
nejnáročnější.

 Výcvik hasič absolvuje 
v plné výzbroji s dýchacím pří-
strojem. Cvičí se vždy ve  dvo-
jicích, kdy nejprve musí každý 
cvičící absolvovat čtyři minu-
ty rychlé chůze na  běžeckém 
trenažeru, následuje dvanáct 
tahů závaží na  úderovém za-
řízení a  dvacet metrů chůze 
na  nekonečném žebříku. Pak 
už hasiči vstupují do klecového 
polygonu. Na  masku instruk-
tor výcviku instaluje každému 

neprůhlednou zástěnu, aby 
bylo co nejvíce přiblíženo za-
kouřené prostředí. Po absolvo-
vání klecového polygonu, kde 
hasiči musí v  úplné tmě najít 
tu správnou cestu až na konec, 
musí prolézat zúženými pro-
story, hledat a  otvírat poklo-
py podzemních vstupů, je čeká 
opět dvanáct tahů na úderovém 
zařízení. Poslední disciplínou 
je jízda na rotopedu, kdy každý 
musí tři minuty udržovat rych-
lost jízdy na  padesáti kilomet-
rech za hodinu. Tímto je výcvik 
ukončen a následuje vyhodno-
cení absolvovaného výcviku.

Celkem nás právě popsa-
ný výcvik absolvovalo 22 hasi-
čů, a  i  když máme zkušenosti 
z podobného výcviku u Hasič-
ského záchranného sboru  ČR 
v  Brně-Líšni, přece jenom 
jsme měli co hodnotit. V  prvé 
řadě se nám líbila jednodu-
chost možnosti cvičit v  tomto 
zařízení na  kterékoliv stanici. 
Oproti podmínkám u nás mají 

tento systém výcviku v Němec-
ku propracovanější. V  Berlí-
ně polygon objíždí v  průběhu 
roku asi 60 stanic dobrovol-
ných hasičů a  30 profesionál-
ních stanic, kde výcvik musí 
každoročně absolvovat každý 
výjezdový hasič. Tímto je pod-
statně sníženo nebezpečí, že 
při zásazích v  dýchacím pří-
stroji zkolabuje hasič, který se 
k  náročnému zásahu s  velkou 
fyzickou zátěží dostane po  ně-
kolika letech od  absolvování 
základního nebo opakovacího 
kurzu. I  když řada dobrovol-
ných hasičů z  České republiky 
provádí čtvrtletní dýchání pra-
videlně a  v  mnoha případech 
i  se simulovanou fyzickou zá-
těží, která je na  jednotlivých 
hasičských zbrojnicích možná, 
přece jenom výcvik v polygonu 
je daleko kvalitnější přípravou 
a ověřením fyzických možností 
každého jednotlivce.

Zdeněk Milan, velitel JSDH 
obce Zastávka
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V  červnu se konala závě-
rečná schůze před prázdni-
nami, na  které předsedkyně 
paní Iva  Klímová informovala 
o všech důležitých akcích, které 
proběhly, a o těch, které jsou na-
plánované do nejbližší budouc-
nosti. Pan Jan Karber mluvil 
o  vycházkách, paní Zora Stej-
skalová hovořila o  chystaném 
zářijovém zájezdu do  Třebo-
ně. Těm, co se narodili v  červ-
nu, popřála jednak předsedky-
ně klubu, jednak paní Rausová 
a  pak jim všichni zúčastnění 
zazpívali.

V druhé polovině schůze měli 
připravenou velmi  poutavou 
přednášku manželé Srníkovi 

na téma „Taje a kouzla diploma-
cie v  praxi.“ Přednášku oživili 
také promítáním fotografií, pro 
účastníky měli i  jiné zajímavé 
předměty, které nechali v  pub-
liku kolovat.

No a  pak nastoupilo léto, 
prázdniny a  s  nimi obyčejně 
klubový život vždy ustal. Ale jak 
se stalo už v  uplynulých letech 
v  klubu  zvykem, konaly se vy-
cházky do blízkého i  vzdálené-
ho okolí i v létě.

S aktivitou členů Klubu seni-
orů narůstá i počet uskutečně-
ných vycházek. V letošním létě 
se jich konalo devět. První byla 
už 2. července a vedla do Led-
nice, kde si zúčastnění prohlédli 

park a prošli kolem Janova hra-
du až k  minaretu. Druhá se 
uskutečnila 9. července. Jelo se 
vlakem do Náměště a odsud už 
šli všichni do Třebíče přes Více-
nice, Hartvíkovice a  Koněšín. 
Z  Koněšína se jelo autobusem 
do  Náměště a  odsud vlakem 
zpět na Zastávku. Třetí směřo-
vala na  Litostrov, do  Chrous-
tovského údolí, Říček a  k  ryb-
níku Bahňák. Z  Říčan se pak 
všichni vrátili domů autobu-
sem. Při čtvrté červencové vy-
cházce se jelo vlakem do Kralic 
a  z  Kralic už pěšky do  Březní-
ka, Vápenice, na hrad Lamberk, 
zpět do  Březníka a  po  odpo-
činku a posilnění v Březníku se 

KLUB SENIORŮ ZASTÁVKA
O aktivitách klubu seniorů jsme naposledy informovali v květnu tohoto roku.

Památník K. H. Máchy nad Adamovem
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ještě došlo 3 km do Kralic a od-
tud už zase zpět domů vlakem. 
Poslední červencová vycházka 
začala jízdou vlakem do  Stu-
dence a  přes Studenec do  Vel-
kého Meziříčí. Přes Velké Me-
ziříčí už šli účastníci pěšky 
podél řeky Oslavy, překroči-
li řeku a  Nesměřským údolím 
došli do  obce Studnice, pak 
do  Kundelova a  do  Budišova. 

Z  Budišova přes Studenec se 
zase vrátili na Zastávku.

V  srpnu byly zorganizované 
čtyři vycházky. Při první 6. srp-
na se jelo do  Náměště vlakem, 
tam docela dobrodružně pře-
lezli senioři po  žebříku do  zá-
mecké obory (žel nespatřili tam 
i přes svůj výkon žádnou zvěř) 
a pak se vydali do Kralic, kde si 
prohlédli pozůstatky Kralické 

tvrze, navštívili Památník bible 
kralické a  kostel Svatého Mar-
tina. Domů se pak dostali vla-
kem. 13.  srpna jeli všichni nej-
dřív autobusem do  Domašova 
s přestupem na Javůrek. Po les-
ní cestě se vydali na Šmelcovnu, 
dále do Maršova, po cyklostez-
ce kolem kaolinového jezírka 
směr Javůrek. Přes Javůrek došli 
do  Holusic a  konečně na  okraj 
Veverské Bítýšky. Odtud už se 
jelo domů. Ráno 21.  srpna za-
čala vycházka  jízdou vlakem 
do Rapotic a teprve odtud se vy-
dali všichni pěšky podél sudic-
kého potoka k soutoku s Chvoj-
nicí, podél Chvojnice k  chatě 
Wyoming a  odsud směr Kuro-
slepy. Od  bývalé hájenky došli 
po  cyklostezce ke  klášternímu 
zahradnictví ZEN, které si pro-
hlédli. Pak se vypravili ke  zří-
cenině hradu Kraví Hora.  Ná-
sledovalo údolí Chvojnice, 
soutok s  Oslavkou, Senoradský 
mlýn, Ketkovský mlýn a  Čuči-
ce. Z  Čučic se jelo autobu-
sem do  Rapotic a  zpět vlakem 
do Zastávky.

Poslední prázdninový vý-
šlap  začal jízdou autobusem 
na Hlínu. Od hájenky na Hlíně 
přes Bučín se šlo pěšky za neu-
stálého poprchávání. V  Tetči-
cích už pršelo hodně, a tak byla 
vycházka ukončena a všichni se 
vrátili vlakem zpět. A to už byl 
vlastně konec prázdnin, který 
se letos nesl ve  znamení stálé-
ho deště.

Za Klub seniorů: 
Zora Stejskalová,

Iva Klímová

Plavba po Staré Dyji v Lednici

Wilsonova skála, v pozadí kemp Hartvíkovice
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Svaz neslyšících a  nedoslý-
chavých v ČR má za sebou lis-
topadový Sjezd a  stojí před 
dalšími náročnými úkoly, jak 
zajišťovat kvalitní sociální služ-
by a pomoc zdravotně postiže-
ným občanům celého našeho 
okresu.

Dobře se nám daří poskytovat 
„Odborné sociální poradenství“ 
pro všechny zdravotně postiže-
né. Naši poradnu máme otevře-
nou každé druhé a  čtvrté úterý 
v  měsíci dopoledne. V  loňském 
roce jsme poskytli sociálně práv-
ní radu 149 klientům, telefonic-
kých dotazů bylo 253 a  výuky 
odezírání na akcích se zúčastnilo 
180  účastníků. V  letošním roce 
jsme připravili pět pobytových 
akcí pro zdravotně postižené.

Od  1. do  8.  6. 2013 proběh-
la první akce v  Janských Láz-
ních, kde bylo 81  zdravotně 
postižených včetně dvou dětí. 

Rekondiční rehabilitace byla pro 
vedoucího akce značně nároč-
ná, pro velký počet účastníků, 
ale přesto se vydařila ke  spoko-
jenosti většiny zdravotně posti-
žených. Denně se ráno cvičilo 
venku před střediskem, chodi-
li jsme na  vycházky do  přírody, 
někteří účastníci využívali lázeň-
ské procedury. Absolvovali jsme 
vlastivědné zájezdy do  Harra-
chova a do Trutnova, kde moh-
li účastníci využít krytý bazén 
k  rehabilitačnímu cvičení. Stihli 
jsme i dva večírky – seznamovací 
a závěrečný s maškarním bálem 
a  tombolou. Průběžně probíha-
la výuka odezírání pro všechny 
účastníky akce. Rekondice splni-
la svůj účel.

Další akce byla v červenci pro 
„Rodiče a  děti“ zdravotně po-
stižených v  Deštné v  Orlických 
horách. Zúčastnilo se 18  dětí 
a 28 dospělých. Denně byly ranní 

rozcvičky venku před středis-
kem  – zúčastňovala se i  větši-
na dětí. Byly tam tři kategorie 
dětí: 4 děti (věk 2–3 roky), 9 dětí 
(5–11  let), 5  dětí (13–15  roků). 
Program byl sestaven tak, aby 
vyhovoval všem dětem. Ti nej-
menší, v  doprovodu maminek 
a  babiček, využívali prolézač-
ky, skluzavky, houpačky, hráli si 
v pískovišti. Ty větší měly na pro-
gramu soutěže a  sportovní hry 
a  nejstarší děti hrály petangue. 
Všichni chodili na  společné vy-
cházky do přírody. Před středis-
kem byl velký venkovní bazén, 
který děti v  hojném počtu vyu-
žívaly. K  dobré náladě přispíva-
lo i krásné počasí po celý týden. 
Průběžně probíhala výuka ode-
zírání. Absolvovali jsme vlas-
tivědný zájezd do  Častolovic, 
kde proběhla prohlídka zámku. 
Stihli jsme i  táborák. Na  závěr 
akce nám dvě děvčata předvedla 
pochodové prvky z  mažoretek, 
pěkné zpestření na  závěr poby-
tu. Také proběhlo vyhodnocení 
soutěží pro všechny děti. Dostaly 
diplomy, medaile, ti nejstarší po-
háry za umístění a všichni ostat-
ní drobné dárečky. Všem se akce 
moc líbila a těší se, že se v příštím 
roce opět sejdou.

V  měsíci září je připravena 
další akce na Vysočině, středisko 
„Horník“ Tři Studně. Tak příště 
na shledanou.

Alena Procházková za výbor 
SNN v ČR v Zastávce

ČINNOST SVAZU NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH 
V ČR, BRNO-VENKOV, SE SÍDLEM V ZASTÁVCE
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Jako místo naší základny 
jsme si vybrali rekreační stře-
disko Menfis v Hořicích na Šu-
mavě. Bylo to krásné rekreační 
středisko s  pěknými chatička-
mi, klubovnou a bazénem. Jako 
každý rok na  tábor s námi vy-
rážely jak děti ze Zastávky, tak 
i  děti z  hasičského sboru Přís-
notice, které s  námi společně 
jezdí snad už deset let. Všichni 
vedoucí se průběhu trošku báli, 
přece jenom 23  dětí ve  věku 
od 6  let do 14  let a na kole, to 
nebude jednoduché je na silni-
cích uhlídat. Sice jsme si našli 
plno cyklostezek, ale ani jízdě 

po  frekventovaných silnicích 
jsme se při plánování výletů 
nevyhnuli.

Děti na tábor odvezl autobus 
profesionálních hasičů z  Jiho-
moravského kraje, který nám 
byl zdarma zapůjčen, a  pře-
pravu kol zase zajistili místní 
hasiči. Když celá naše výpra-
va dorazila po  třech hodinách 
na základnu, ubytovali jsme se 
a seznámili se s okolím. Na Šu-
mavě je krásně. Krásná příroda, 
lesy, čistý vzduch. Ale taky pěk-
né kopce! To jsme všichni po-
znali při prvním cyklovýletu. 
Naštěstí jsme vybrali zkušebně 

jen 15  kilometrů. Protože bylo 
slunečné počasí s  tropickými 
teplotami, vyrazili jsme se kou-
pat do  Černé v  Pošumaví. Ně-
které kopce nám daly zabrat, 
někdy jsme kola museli tlačit. 
Někteří poprvé zjistili, k  čemu 
slouží přehazovačka na  kole 
a  jak se využívá, ale nakonec 
jsme do  cíle dorazili. Čekala 
na  nás teplá voda v  přehradě, 
tobogán, minigolf a taky strašně 
dobrá zmrzlina. Po třech hodi-
nách užívání jsme vyrazili zpět 
do tábora, abychom stihli veče-
ři. Zpět jsme jeli po hlavní sil-
nici s docela velkým provozem. 

TÁBOR MLADÝCH HASIČŮ
Poslední týden v červenci opět patřil táboru malých hasičů. V letošním roce jsme se rozhodli, 
že pokoříme Šumavu a to trošku jinak, než obvykle. Tentokrát jsme se rozhodli, že okolí Lipna 
projedeme na kolech.
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I  když jsme se trošku všichni 
báli, vše bylo úplně v  pohodě. 
Bylo hodně poznat, že místní 
řidiči jsou na  cyklisty zvyklí, 
objížděli nás pomalu a  velkým 
obloukem. Večeři jsme stihli 
s přehledem, a  tak po krátkém 
odpočinku už jsme všichni stáli 
na hřišti a hráli míčové hry.

Další výlet na  kolech už byl 
pro všechny náročnější. Jako cíl 
jsme si vybrali Lipno a jeho krás-
nou stezku korunami stromů. 
Přece jenom 25 kilometrů v tom 
tropickém horku byl pořádný 
záběr, ale když jsme se dostali 
k pokladně a viděli, co nás čeká 
v  korunách stromů, ani trošku 
jsme nelitovali. Tomu krásnému 
rozhledu do  dálky nakonec ne-
odolali ani ti, co se trošku výšek 
bojí. Někteří odvážlivci dokonce 
namísto, aby absolvovali cestu 

zpět z  korun zase po  lávce, vy-
užili trubkový tobogán. Po  ob-
čerstvení jsme vyrazili k táboru. 
I když večeře tentokrát byla po-
sunuta o  hodinu později, přece 
jen nás čekalo zpátečních25 kilo-
metrů svižné jízdy. Ale světe div 
se, i když všichni vypadali vyčer-
paní, tak tu zpáteční cestu zvládli 
skoro lépe, než cestu tam. A ra-
dost z toho, že na kontě už máme 
skoro sedmdesát kilometrů! Ně-
kteří se přiznali, že tolik snad 
nenajedou za celý rok, a tady to 
zvládli za dva dny.

Další den jsme si řekli, že 
dáme kolům odpočinek. Vyra-
zili jsme do Českého Krumlova. 
Tady jsme měli záměr navštívit 
muzeum a  fotoateliér pana Sei-
dla. Výstava a přednáška v mu-
zeu byla moc krásná a  hlavně 
zajímavá. Hodně jsme se divili, 

čím se dříve fotilo a  jak to bylo 
složité. Žádné cvak, cvak na di-
gitálu. A  jelikož nám zbylo ješ-
tě hodně času, rozhodli jsme 
se ještě navštívit muzeum vos-
kových figurín a  zrcadlový la-
byrint. Jejda, to jsme se nasmá-
li při bloudění v  bludišti a  ještě 
víc u  zrcadel, která nám krásně 
a  hlavně zábavně měnila posta-
vy. Málo kdo smíchem neplakal. 
Ale už jsme museli utíkat na au-
tobus, aby nám neujel a nemuse-
li jsme do tábora pěšky. Ale ještě 
jsme si slíbili, že musíme navští-
vit místní zámek. Přece navští-
vit Český Krumlov a  nepodívat 
se na zámek, to by byla ostuda. 
Ten jsme tedy navštívili druhý 
den. U brány nás přivítali med-
vědi ve  výběhu, prohlédli jsme 
si krásné nádvoří a  pak hned 
na prohlídkovou trasu. Jé, to vám 
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byla krása, všechno pěkně upra-
vené, výklad průvodce perfektní 
a  zajímavý. Všechny zaujal tak, 
že by bylo slyšet, i  kdyby spadl 
na podlahu špendlík. Jen ty po-
stele měli dřív strašně malinké, 
v nich bychom se nevyspali. Ale 
jinak, tento výlet stál za to, roz-
hodně nikdo nelitoval.

Další den se náš tábor roz-
dělil na dvě skupiny. Jedna sku-
pina zůstala v  táboře a  koupala 
se, a ta druhá, tedy ten kdo měl 
chuť a  sílu, s  námi vyrazil opět 
na kola. Jeli jsme se ještě jednou 
vykoupat do  Černé v  Pošuma-
ví. Obě skupiny si ten den užili 
po svém, a tak to má být.

Posledním výletem byla ná-
vštěva Pohádkové cesty přímo 
v místě tábora. Tedy asi kilome-
tr a půl od naší základny, proto 
jsme tentokrát zvolili dopravu 
pěšky. Nikdo z nás by nevěřil, jak 
se dá hrát pěkné divadelní před-
stavení o  dvanácti princeznách 

v obyčejném lese. A to si ještě ně-
kteří z nás v této pohádce přímo 
zahráli. Představení bylo krásné, 
podpisy na  památku od  čerta, 
princezny, pana krále a  černo-
kněžníka jsme měli všichni, a tak 
jsme se zase vrátili zpět do tábo-
ra. Přece jenom bylo potřeba 
ještě vypilovat pohádku na  po-
slední večer. Když bylo po veče-
ři, scénky připraveny, kostýmy 
taky, nebyl důvod nezačít se za-
hájením soukromého divadel-
ního představení. Bylo nádher-
né, jak se všechny děti ponořily 
do  svých rolí a  společnou po-
hádku hrály jako profesionální 
herci. Však také tleskali všichni, 
i  personál rekreačního zařízení. 
Samozřejmě nemohla chybět ani 
odměna v podobě diskotéky pro 
všechny. Tancovalo se až do půl-
noci a pak jsme šli spát. Nikomu 
se nechtělo, vždyť to byl posled-
ní táborový večer, zítra už jede-
me domů. Ale co se dalo dělat, 

všechno jednou končí, i  ten le-
tošní tábor. Ráno jsme se pro-
budili, všechno sbalili a naložili 
do autobusu, kola na vlek a hurá 
domů. Tábor to byl pěkný, všem 
se nám líbil, a tak už nám teď ne-
zbývá než doufat, že spolu zase 
příští rok někam vyrazíme.

Na závěr bychom chtěli podě-
kovat všem za podporu a pomoc 
při realizaci tábora. Nejen všem 
vedoucím a instruktorům za to, 
že do  tábora investovali týden 
své dovolené, ale také Moravské 
hasičské jednotě a obci Zastávka 
za  finanční podporu, Hasičské-
mu záchrannému sboru za bez-
platnou dopravu autobusem, 
a  v  neposlední řadě řidičům 
autobusu, tedy panu Přemyslu 
Kalábovi a  Martinu Oujezské-
mu. Moc si pomoci Vás všech 
vážíme.

Zdeněk Milan, 
starosta hasičského sboru
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I.B TŘÍDA DOSPĚLÝCH – SKUPINA B

A2B – III. TŘÍDA MUŽI – SK. B

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Slatina 26 17 5 4 68:41 56 (17)
2. MS Brno 26 16 5 5 64:28 53 (14)
3. Žebětín 26 14 5 7 54:34 47 (8)
4. Tuřany 26 12 6 8 40:29 42 (3)
5. Cvrčovice 26 11 9 6 75:43 36 (3)
6. Horní Kounice 26 10 5 11 52:57 35 (-4)
7. Rosice B 26 10 4 12 46:55 34 (-5)
8. Šatov 26 10 3 13 50:46 33 (-6)
9. Pohořelice 26 9 6 11 44:46 33 (-6)

10. Zastávka A 26 8 8 10 45:55 32 (-7)
11. Blížkovice 26 9 5 12 47:53 32 (-7)
12. Chrlice 26 9 2 15 52:71 29 (-10)
13. Únanov 26 7 4 15 45:88 25 (-14)
14. Modřice 26 4 5 17 30:66 17 (-22)

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Oslavany 24 18 2 4 67:38 56 (20)
2. Dolní Loučky 24 15 3 6 62:27 48 (12)
3. Troubsko 24 12 6 6 48:39 42 (6)
4. Zastávka B 24 12 4 8 42:36 40 ( 4)
5. Mělčany 24 12 4 8 61:45 40 (4)
6. Lažánky 24 11 5 8 38:31 38 (2)
7. Řeznovice 24 8 4 12 51:54 28 (-8)
8. Zakřany 24 8 4 12 50:58 28 (-8)
9. Popůvky 24 9 1 14 59:65 28 (-5)

10. Deblín 24 7 6 11 35:45 27 (-12)
11. Drásov 24 7 3 14 33:63 24 (-12)
12. Kupařovice 24 7 2 15 37:60 23 (-13)
13. Veverské Knínice 24 7 2 15 29:51 23 (-13)

KONEČNÉ TABULKY FOTBALOVÝCH TÝMŮ 
TJ ČECHIE ZASTÁVKA V ROČNÍKU 2012/2013
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C2B – I. TŘÍDA DOROSTU – SKUPINA B

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Rosice 26 22 3 1 109:25 69 (30)
2. Tasovice 26 19 4 3 101:30 61 (22)
3. Únanov 26 16 2 8 75:39 50 (11)
4. Dobšice 26 14 3 9 75:61 45 (6)
5. Horní Kounice 26 14 2 10 64:63 44 (5)
6. Miroslav 26 11 6 9 75:83 39 (0)
7. Pohořelice 26 11 2 13 44:63 35 (-4)
8. Hustopeče 26 11 1 14 59:66 34 (-5)
9. Přímětice 26 9 5 12 53:58 32 (-7)

10. Prosiměřice 26 8 7 11 62:74 31 (-8)
11. Zbýšov 26 8 2 16 60:90 26 (-13)
12. IE Znojmo 26 7 2 17 50:87 23 (-16)
13. Zastávka 26 3 8 15 50:85 17 (-22)
14. Oslavany 26 4 3 19 40:93 15 (-24)

SWATCH LIGA ŽEN

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Čechie Zastávka 16 11 3 2 38:7 36

2. Sport Centrum Srbská 16 11 2 3 35:10 35

3. Nemakej.cz 16 11 1 4 45:19 34

4. 1. F. C. Bosonožky 16 9 1 6 51:28 28

5. Proklatě dobrý kuřata 16 8 1 7 35:21 25

6. Baronky 16 6 2 8 28:36 20

7. KMK Dynamo Brno 16 5 0 11 44:41 15

8. BESTie 16 4 2 10 21:46 14

9. ST Baby Tennessee 16 0 2 14 7:96 2
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I. TŘÍDA ŽÁKŮ STARŠÍCH – SKUPINA B

I. TŘÍDA ŽÁKŮ MLADŠÍCH – SKUPINA B

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Vojkovice 22 19 3 0 103:18 60 (27)
2. Mikulov 22 16 3 3 53:27 51 (18)
3. Ivančice 22 16 1 5 87:34 49 (16)
4. Rosice 22 10 6 6 43:41 36 (3)
5. MS Brno 22 10 5 7 40:32 35 (2)
6. Rajhrad 22 9 1 12 54:65 28 (-5)
7. Hustopeče 22 8 2 12 52:63 26 (-7)
8. Zbýšov 22 8 1 13 52:67 25 (-8)
9. Zastávka 22 8 0 14 60:60 24 (-9)
10. Přímětice 22 6 0 16 25:80 18 (-15)
11. Pohořelice 22 5 2 15 34:66 17 (-16)
12. Velké Němčice 22 4 2 16 31:81 14 (-19)

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Mikulov 22 20 1 1 258: 25 61 ( 28)
2. Ivančice 22 20 0 2 165: 37 60 ( 27)
3. MS Brno 22 17 1 4 169: 27 52 ( 19)
4. Zbýšov 22 16 1 5 138: 55 49 ( 16)
5. Velké Němčice 22 14 2 6 130: 58 44 ( 11)
6. Rajhrad 22 10 0 12 78:140 30 ( -3)
7. Rosice 22 9 1 12 95: 88 28 ( -5)
8. Vojkovice 22 8 0 14 45: 85 24 ( -9)
9. Hustopeče 22 7 0 15 66:150 21 (-12)

10. Pohořelice 22 3 1 18 30:195 10 (-23)
11. Přímětice 22 2 1 19 22:189 7 (-26)
12. Zastávka 22 2 0 20 15:162 6 (-27)
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OP STARŠÍ PŘÍPRAVKA

OP MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – SK. C

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Ivančice A 14 12 1 1 178:36 37 (16)
2. Tišnov A 14 11 0 3 147:63 33 (12)
3. Ivančice B 14 8 2 4 99:66 26 (5)
4. Střelice 14 7 2 5 106:79 23 (2)
5. Kuřim 14 5 1 8 69:94 16 (-5)
6. Rajhrad 14 5 0 9 89:89 15 (-6)
7. Rosice 14 4 1 9 59:131 13 (-8)
8. Zastávka 14 0 1 13 26:215 1 (-20)

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Tišnov 14 12 1 1 204:43 37 (16)
2. Kuřim 14 11 0 3 154:72 33 (12)
3. Čebín 14 10 2 2 152:71 32 (11)
4. Zastávka 14 7 1 6 94:84 22 (1)
5. Veverská Bítýška 14 6 0 8 70:78 18 (-3)
6. Lažánky 14 3 0 11 46:151 9 (-12)
7. Drásov 14 3 0 11 58:142 9 (-12)
8. Moravské Knínice 14 2 0 12 48:185 6 (-15)
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ŠK
OL

ST
VÍ

Vzhledem k  pěknému po-
časí navštívilo letos akci vel-
ké množství rodičů s  dětmi. 
Dům dětí a mládeže připravil 
spolu se  ZŠ Zastávka zábav-
né soutěže pro děti. Soutěžilo 
se v  různých disciplínách pro 
menší i  větší děti. Za  všech-
ny uveďme střelbu airsofto-
vou pistolí na  terč, což bylo 
úplnou novinkou, která potě-
šila i  tatínky. Po  splnění nej-
méně deseti různých úkolů 

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Je již tradicí, že na konci prázdnin spolupořádají obec Zastávka, Dům dětí 
a mládeže Zastávka, ZŠ Zastávka a zastávečtí hasiči rozloučení s prázdninami.
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na  stanovištích si mohly děti 
vybrat z velkého množství cen 
svou odměnu.

Mimo soutěž si mohly děti 
prohlédnout hasičská auta 
a  auto záchranné služby, za-
skákat si na  trampolíně nebo 
ve  skákacím hradě, navíc si 
mohly pochutnat na  cukro-
vé vatě a  jiných pochoutkách. 
Podle úsměvů ve  tvářích dětí 

a  rodičů se akce povedla. 
Doufám, že i  další akce, kte-
ré připravujeme, se setkají 
s  takovou návštěvností. Jsem 
rád, že vás takto můžu pozvat 
na  Airsoft combat (12.  10. 
2013), Drakiádu (20.  10. 
2013), Začarovaný les (15. 11. 
2013) a jiné.

Další informace o  ak-
cích a  kroužcích pořádaných 

DDM Zastávka naleznete 
na  internetových stránkách 
www.ddmzastavka.cz nebo se 
staňte našimi přáteli na  face-
booku (facebook/ddmzastavka). 

Přeji nám všem klidný pod-
zim a doufám, že se s vámi se-
tkám na  některé z  akcí pořá-
daných DDM Zastávka.

Michal Kříž, 
ředitel DDM Zastávka



Rozloučení s prázdninami



Tábor mladých hasičů

Klub seniorů u řeky Oslavy
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