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Vážení čtenáři ZZ,

stejně jako se připravujeme na prožití vánočních svátků 
a novoročních oslav, i redakce ZZ pro Vás připravila 
poslední, čtvrté číslo letošního ročníku ZZ. Co v něm 
nechybí?

Rozloučení s rokem právě uplynulým, přání toho nej 
do roku nadcházejícího ve Slově starosty. Rekapitulace 
všeho, co se v Zastávce povedlo a co ne, tentokrát 
očima místostarosty obce. Přehledy výpisů z usnesení 
z jednání obecního zastupitelstva i pozvánky pro plesovou 
sezonu 2014. Řada „drobností“ a podrobností ze života 
Zastávky a jejích občanů a obyvatel. Zprávy mapující aktivity 
a činnost zastáveckých spolků a organizací: klub seniorů, 
SNN, HC Zastávka, fotbalový oddíl TJ Čechie, Šachy 
Zastávka, obecní knihovna i DDM Zastávka.

Vážení spoluobčané, i my se připojujeme s přáním 
krásných a klidných Vánoc a pohodového roku 2014.

Redakce ZZ
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Vážení spoluobčané,
je před námi posledních pár 

dnů roku 2013. Z hlediska sta-
tistiky to nebyl rok nijak nevy-
bočující z řady těch předešlých. 
Měl dvoje volby, čtyři roční ob-
dobí, dvanáct měsíců, a proto-
že nebyla olympiáda, tak jen 
365 dnů. Avšak v  čase, který 
běží naprosto neúprosně, žijí 
lidé, a tak je naštěstí každý den 
něčím zvláštním a jedinečným.

I  proto se domnívám, že 
i  rok 2013 byl nakonec rokem 
osobitým, který v každém z nás 
zanechal okamžiky, jež nás bu-
dou provázet po  celý další ži-
vot. Nezapomenutelný byl rok 
2013 pro všechny děti naroze-
né v tomto roce, pro jejich ro-
diče, kteří jsou na  ně opráv-
něně hrdí, stejně jako pro nás 
ostatní, rovněž oprávněně pyš-
né na to, že právě v naší obci se 
rodí nekrásnější a nejšikovněj-
ší děti na  celém světě. Chvíle, 
kdy mám tu čest vítat děti mezi 
občany naší obce, patří mezi 
okamžiky, kdy si asi nejsilně-
ji uvědomuji, že každodenní 
starosti týkající se chodníků, 
silnic, kanalizace či narůstají-
cí byrokracie jsou zcela mali-
cherné. Bude ještě několik let 
trvat, kdy ona zatím ještě bez-
branná stvoření budou potře-
bovat naši pomoc. Lásku a péči 
svých rodičů a  bližních, ale 
i  snahu nás ostatních vytvořit 
jim pro jejich život a rozvoj co 

nejlepší podmínky. Jsem stále 
více přesvědčen o tom, že k ži-
votu nepotřebujeme jen stavby, 
ale v době neuvěřitelného spě-
chu a  rychlosti a  technických 
novinek spíše prostor a  příle-
žitost se potkávat, zklidnit se, 
vypnout mobilní telefon a  po-
čítače a sledovat, jak dokáže být 
život krásný i bez civilizačních 
vymožeností.

Čas s  sebou bohužel přiná-
ší nejen neopakovatelný zá-
zrak vzniku nového života, ale 
rovněž jeho konec. Bohužel 
i  rok 2013 přinesl ztrátu bliž-
ních, našich spoluobčanů. Ka-
ždý odchod ze života je bolest-
nou ztrátou pro rodinu i  pro 
náš pospolitý život. K  lid-
ským bytostem naštěstí pat-
ří paměť a  vzpomínky a  jsem 
přesvědčen o  tom, že zejmé-
na v  období vánočních svátků 
si na  chvíle s  našimi bližními 
vzpomeneme.

Rok 2013 s  sebou přinesl 
i  řadu dalších, tu příjemněj-
ších, tu nepříjemnějších chvil, 
které k  životu prostě patří. 
Jsem upřímně rád, že jsem měl 
možnost řadu těchto okamži-
ků s  Vámi prožít. Uvítal bych, 
kdyby takových společných 
chvil a  neformálních setkává-
ní přibývalo. Vážil bych si toho, 
kdybychom se společně snažili 
najít cestu k obohacení pospo-
litého života v  obci. Za  sebe, 
za většinu členů zastupitelstva, 

a  určitě za  všechny zástupce 
spolkových a  sportovních or-
ganizací mohu konstatovat, že 
bychom Vaše náměty a nápady 
rádi znali a společně s Vámi je 
i uskutečnili.

Je před námi posledních 
pár dnů roku 2013. Doba, 
kdy chceme připravit příjem-
né chvíle pro naše bližní, vi-
dět jejich úsměv a cítit, že jsou 
s námi rádi. Což je práce neleh-
ká. Mám v tomto směru výho-
du, protože vím, jak se každo-
ročně rozzáří oči mým žákům, 
když jim nadělím před Vánoci 
pár žertovných příkladů. Roz-
hodně však nedoporučuji pou-
žívat tento typ dárků doma.

Vážení spoluobčané,
jsou před námi Vánoce, sil-

vestr a  přivítání nového roku 
2014. Přeji nám všem, aby-
chom je prožili pokud možno 
v  klidu, mezi svými blízkými, 
ve  zdraví a  pohodě. Těším se 
s Vámi na viděnou při Zpívání 
pod vánočním stromem a snad 
i při mnoha dalších příležitos-
tech. Ať je rok 2014, se svými 
čtyřmi ročními obdobími, dva-
nácti měsíci a 365 dny i s olym-
piádou a  minimálně dvojími 
volbami, ještě lepší než byl ten 
předchozí.

Zdraví, štěstí a spokojenost 
Vám přeje Petr Pospíšil, 

starosta obce.

SLOVO STAROSTY
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VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 28. 8. 2013

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 25. 9. 2013

ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 28. 8. 2013
2. rozpočtová opatření číslo 7 a  8/2013 obce 

Zastávka
3. uzavření Smlouvy o  budoucí smlouvě ná-

jemní a o právu stavby ve prospěch budou-
cího nájemce mezi obcí Zastávka a  SŽDC, 
státní organizací, zastoupenou společností 
SUDOP BRNO, spol. s r.o. jejímž předmětem 
je stavba dráhy o názvu „Elektrizace trati vč. 
PEÚ Brno–Zastávka u Brna“, jejichž realiza-
ce se  předpokládá v  termínu od  roku 2013 
do roku 2015

4. uzavření Smlouvy č.  1040004780/001 o  bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu mezi obcí Zastávka a spo-
lečností E. ON Distribuce, a. s. jejímž před-
mětem je stavba „Zastávka – Kloboučky 140: 
NN úprava přípojky“.

ZO bere na vědomí:
1. předložený plán činnosti kontrolního výboru 

ve druhém pololetí 2013
2. informaci o  činnosti výborů zastupitelstva 

a komisí starosty obce
3. rozpočtový výhled obce Zastávka do  roku 

2016
4. informaci o  pohledávkách a  závazcích obce 

Zastávka ke dni 28. 8. 2013
5. informaci o činnosti příspěvkových organizací 

a organizačních složek obce
6. informaci o činnosti Mikroregionu Kahan dso, 

Regionální úzkorozchodné železnice,  o.p.s., 
KTS Ekologie, s.r.o., Svazku vodovodů a kana-
lizací Ivančice, Svazu měst a obcí České repub-
liky a Energoregionu 2020

7. informaci Ing. T. Hájka o připravovaných akti-
vitách Svazku vodovodů a kanalizací

8. záměr prodeje p. č. 1069/34 o výměře 98 m2 
a p. č.1073/2 o výměře 1 m2

9. záměr pronájmu části pozemku p. č. 985
10. záměr pronájmu části pozemku p. č. 196/1.

ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 25. 9. 2013
2. nařízení obce Zastávka č. 1/2013, kterým se 

vydává tržní řád a stanoví zákaz podomního 
prodeje

3. kupní smlouvu na  prodej p.  č. 125/6 o  vý-
měře 27 m2 za 100 Kč/m2 a náklady prodeje 
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
ohledně prodeje p. č. 125/6 o výměře 27 m2

4. zahájení jednání o mimosoudním vyrovnání 
s SBD Réna Ivančice

5. rozpočtové opatření č. 9/2013 obce Zastávka

6. knihovní řád obecní knihovny v Zastávce
7. ceník poplatků a  služeb obecní knihovny 

v Zastávce platný do 31. 12. 2013
8. internetový řád obecní knihovny v Zastávce
9. směrnici o  shromažďování a  zpracování 

osobních údajů obecní knihovny v Zastávce
10. uzavření nájemní smlouvy na  nájem p.  č. 

142/11 o  výměře 80  m2 a  pověřuje starostu 
obce jejím podpisem

11. uzavření nájemní smlouvy o nájmu části po-
zemku p. č. 196/1 o výměře 35 m2 a pověřuje 
starostu obce jejím podpisem



6    ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

12. záměr směny pozemků ve vlastnictví obce – 
část p. č. 802/1, rozdělenou GP na p. č. 802/6 
o výměře 121 m2, p. č. 802/7 o výměře 2 m2 
a  p.  č. 802/8 o  výměře 2  m2 za  p.  č. 802/5 
o výměře 173 m2 a p. č. 368/2 o výměře 25 m2 
ve  vlastnictví Campell Finance,  a.s., vše za-
psáno v KN pro obec a k. ú. Zastávka

13. uzavření podnájemní smlouvy na  byt č.  9 
Zastávka, Stará osada  10 od  1.  1. 2014 
do 31. 12. 2014

14. bezplatný pronájem sálu Dělnického domu 
15. 11. 2013 – Den studentstva

15. podání žádosti obce Zastávka o  začleně-
ní aktivity „Regionální turistické centrum – 
Zastávka“ do rozpočtu Jihomoravského kraje 
na rok 2014

16. uzavření Smlouvy č.  1040004780/001 o  bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu mezi obcí Zastávka a spo-
lečností E.  ON Distribuce,  a.s. v  souvislosti 
s realizací stavby „Zastávka – Kloboučky 140: 
NN úprava přípojky na  pozemku p.  č.  47/1 
v k. ú. Zastávka.

17. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a  o  právu stavby 
ve  prospěch budoucího oprávněného mezi 
obcí Zastávka a  Správou železniční doprav-
ní cesty, státní organizací, v souvislosti s rea-
lizací stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno–
Zastávka u Brna“.

18. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě nájem-
ní a  o  právu stavby ve  prospěch budoucího 

nájemce mezi obcí Zastávka a Správou želez-
niční dopravní cesty, statní organizací, v sou-
vislosti s realizací stavby „Elektrizace trati vč. 
PEÚ Brno–Zastávka u Brna“.

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

a komisí starosty obce
2. plán inventur obce Zastávka na rok 2013
3. informaci o  pohledávkách a  závazcích obce 

Zastávka ke dni 25. 9. 2013
4. 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

5. záměr pronájmu části pozemku p. č. 986
6. informaci o  meziobecní spolupráci v  rámci 

projektu Svazu měst a obcí České republiky
7. záměr prodeje p. č. 994/13.

ZO ukládá:
1. starostovi obce jednat s  vedením Českých 

drah o  možnostech pronájmu nebytových 
prostor ve  výpravní budově Českých drah, 
pokračovat v  pracích na  studii „Regionální 
informační centrum – Zastávka“, včetně pří-
slušných jednání s příslušnými správními úřa-
dy (stavební úřad, stavební drážní úřad, …), 
stejně jako jednání s Jihomoravským krajem 
o  možné participaci na  financování tohoto 
projektu.

ZO schvaluje:
1. smlouvu o  bezúplatném převodu nemovi-

tostí č.  BP-13/054 uzavřenou mezi Českou 
republikou  – Úřadem pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových (jako převodcem) 
a  obcí Zastávka (jako nabyvatelem), jejímž 
předmětem je bezúplatný převod pozemku 

parc.  č.  852, ostatní plocha, způsob využi-
tí ostatní komunikace, hodnota v operativní 
evidenci 57 387 Kč a parc. č. 889, ostatní plo-
cha, způsob využití ostatní komunikace, hod-
nota v operativní evidenci 80 840 Kč, a pově-
řuje starostu obce jejím podpisem

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 30. 10. 2013
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2. program zasedání zastupitelstva obce kona-
ného dne 30. 10. 2013

3. pověření předsedy informační komise 
Mgr.  Pečenky jednáním ohledně možnosti 
zkvalitnění kabelové televize a  poskytování 
internetu v  obci s  tím, že o  průběhu těchto 
jednání bude informovat zastupitelstvo obce

4. rozpočtové opatření č. 10/2013 obce Zastávka
5. uzavření nájemní smlouvy o nájmu části po-

zemku p. č. 986 o výměře 100 m2 a pověřuje 
starostu obce jejím podpisem

6. prodej pozemku p. č. 994/13 o výměře 18 m2 
za 300Kč/m2 a náklady prodeje a starostu po-
věřuje podpisem kupní smlouvy

7. prodej pozemku p. č. 1069/34, zastavěná plo-
cha o výměře 98 m2 a p. č. 1073/2, ostatní plo-
cha o  výměře 1  m2 za  100/Kč/m2 a  náklady 
prodeje a pověřuje starostu podpisem kupní 
smlouvy

8. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje na pokrytí mimo-
řádných finančních prostředků pro jednotky 
sborů dobrovolných hasičů obcí nasazených 
v průběhu povodně v červnu 2013 v Čechách 

a  pro JSDH obcí nasazených v  průběhu lo-
kální povodně ve dnech 24.–27. června 2013 
na území Jihomoravského kraje.

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

a komisí starosty obce
2. informaci o přípravách rozpočtu na rok 2014
3. informaci o  pohledávkách a  závazcích obce 

Zastávka ke dni 30. 10. 2013
4. informaci o  činnosti příspěvkových organi-

zací a organizačních složek obce
5. informaci o činnosti Mikroregionu Kahan dso, 

Regionální úzkorozchodné železnice, o.p.s., 
KTS Ekologie, s.r.o., Svazku vodovodů a kana-
lizací Ivančice, Svazu měst a obcí České repub-
liky a Energoregionu 2020.

ZO ukládá:
1. starostovi obce zahájit jednání s majitelem bu-

dovy č. p. 105 „Bendlák“ o možné koupi této 
nemovitosti, o  podmínkách koupě a  o  mož-
nostech financování dalšího následného 
provozu.

17. 1. 2013  *  Stužkovací ples Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka

24. 1. 2013  *  Hasičský ples

1. 2. 2013  *  Zahrádkářský ples

7. 2. 2013  *  Sportovní ples TJ Čechie Zastávka

28. 2. 2013  *  Obecní ples

15. 3. 2013  *  Mažoretky

POZVÁNKA NA PLESOVOU 
SEZONU V ZASTÁVCE
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Každý rok pro nás začíná pře-
devším zajištěním zimní údržby 
chodníků a  místních komuni-
kací v obci. Snažili jsme se, aby 
bílá nadílka co nejdříve zmize-
la ze silnic a chodníků, aby bylo 
vše řádně posypáno a všichni se 
tak bezpečně dostali tam, kam 
potřebují. Jedni do  zaměstnání, 
druzí do  školy anebo třeba jen 
do obchodu. I když v některých 
dnech byla nadílka sněhu doo-
pravdy velká a  za  den napadlo 
i  třicet centimetrů sněhu, mys-
lím si, že se pracovníkům tech-
nické čety dařilo udržet silnice 
i chodníky bezpečné. Není mož-
né, aby bylo všude odklizení sně-
hu a posypání provedeno hned, 
ale zpravidla v brzkých ranních 
hodinách tomu tak bylo na větši-
ně těchto komunikací. Však naši 
zaměstnanci na tuto práci nastu-
povali ještě v  době, kdy ostatní 
spali. Nebylo výjimkou, aby jim 
pracovní doba začala ve tři hodi-
ny ráno a končila třeba i v devět 
večer. Aktivní přístup k této čin-
nosti jistě potvrzuje i to, že když 
občan projel některými jinými 
obcemi a městy, tak viděl, že za-
tímco u nás už bylo všude posy-
páno, tak jinde ještě ani nezačali 
s  odhrnováním. Jedinou kom-
plikací, která nám bránila v zim-
ní údržbě, byla zaparkovaná vo-
zidla na  komunikacích, někde 

dokonce i na chodnících. S tím-
to problémem bychom se chtěli 
v letošním roce vypořádat za po-
moci Policie ČR, která bude po-
kutovat řidiče za špatně zaparko-
vaná vozidla. Přece jen se může 
stát, že díky špatně zaparkova-
nému vozidlu nebude odhrnut 
a posypán chodník a následně se 
na tomto místě někdo zraní.

Když nám zmizel sníh, sun-
dali jsme vánoční ozdoby, po-
káceli vánoční strom ve  středu 
obce a uklidili veřejná prostran-
ství od odpadků, které nám sníh 
schovával celou zimu. Začalo 
nám tradiční sekání trávy na ve-
řejných prostranstvích. Všech-
na prostranství, která sekáme, 
se nám v  letošním roce poda-
řilo posekat třikrát až čtyřikrát 

za sezonu. Vzhledem k tomu, že 
je předpoklad, že tato prostran-
ství budeme sekat minimálně 
dvakrát za sezonu, lze i zde mlu-
vit o úspěchu.

V  letních měsících zaměst-
nanci technické čety proved-
li demolici kůlen na ulici Hutní 
osada. Jednalo se o objekty, které 
už dlouhodobě hyzdily prostor 
této lokality, a  navíc se jedna-
lo o takzvané černé stavby. Kůl-
ny jsou zdemolovány a  vznikl 
zde prostor, kde by do budouc-
na měla vyrůst řadová zástavba 
garáží pro osobní automobily 
především občanů, kteří v dané 
lokalitě bydlí. V  době, kdy píšu 
tento článek, nám ještě chybí 
provést demolici kůlen v  jedné 
z  bočních uliček Hutní osady, 

ROK 2013 KONČÍ…
…a tak je na místě se ohlédnout zpět, co se nám za těch dvanáct měsíců podařilo a co ne. 
Prostřednictvím článku bych se chtěl pozastavit nad tím, jak uplynul rok 2013 z našeho pohledu. 
Z pohledu představitelů a zaměstnanců obce Zastávka.
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ale pokud nám to počasí dovo-
lí, i zde tyto hrůzostrašné objek-
ty zmizí. Pokud nás zima zasko-
čí, vrhneme se na demolici hned 
na jaře.

Snad jednou z největších akcí, 
kterou realizovala technická četa 
obce Zastávka, bylo odstraně-
ní havarijního stavu chodníku 
na ulici Kopečky. Opravy chod-
níků a  komunikací jsou jednou 
z  hlavních priorit vedení obce. 
Přece jenom doby akcí  „Z“, při 
kterých se prováděla výstav-
ba chodníků především svépo-
mocí, jsou už dávnou minulostí 
a  stav řady těchto prostranství 
nám dosluhuje svoji službu. Jed-
nou z lokalit, kde byl stav chod-
níku tristní, byla právě ulice Ko-
pečky. Zde chůze po  chodníku 
vyžadovala jistou odvahu. Pro-
to byla v  letních měsících za-
hájena oprava tohoto chodní-
ku, která spočívala ve  výměně 
dlažby na  ploše přes 1000  m2. 
Díky uvedené stavbě došlo také 
k  výměně podloží pro dlažbu, 

obrubníků a  v  neposlední řadě 
k výměně silničních obrubníků. 
Někteří se ptali, proč měníme 
i ty silniční, když silnice je kraj-
ská a  ne obecní. Bohužel silni-
ce je krajskou komunikací, ale 
(díky pro mě nepochopitelným 
pravidlům) obrubník je obec-
ní a  až jím počínaje je vozovka 
v  majetku kraje, i  když obrub-
ník je součástí krajské silnice. 
Nicméně jelikož stav obrubní-
ků byl, jaký byl, a díky tomu do-
cházelo při deštích k  vytváření 

řeky na  přilehlém chodníku, 
byla provedena i  jejich výměna. 
I  když celou tuto akci realizo-
vali naši zaměstnanci technické 
čety, jednalo se o  investici přes 
půl milionu korun. Výsledkem 
je ale podle mě zase kousek krás-
nější obce a hlavně bezpečného 
prostranství. Sice nám na  příští 
rok zbylo ještě dodělat výměnu 
asi 20 metrů chodníku nad do-
mem dětí a mládeže, ale to už je 
maličkost, se kterou počítáme 
příští rok. Více mě trápí byrokra-
cie spojená s takovýmito akcemi. 
I když jsme k celé opravě přikro-
čili z  důvodu havarijního stavu 
chodníku, pro zvýšení bezpeč-
nosti našich občanů, dětí, kte-
ré chodí do domu dětí, nezmě-
nili jsme velikost chodníku, jen 
upravili vše tak, aby bylo mož-
né zajistit zimní údržbu, přesto 
jsme se stali předmětem zájmu 
některých úřadů, které potřebují 
papíry. Je pro mě smutné zjiště-
ní, když se se zástupci takových-
to institucí sejdu na jednání, do-
ložím fotodokumentaci, v jakém 
stavu chodník byl a  vysvětlím 
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jim, že se nejednalo o  černou 
stavbu, ale o odstranění havarij-
ního stavu, dozvím se, že přesto-
že vše chápou, vidí smysl v tom, 
že se snažíme něco pro občany 
dělat, chválí naši práci, tak po-
žadují dodání projektové doku-
mentace, vyjádření správců sítí 
a mnoho dalších papírů jen pro-
to, aby nám mohli vydat papír 
o  tom, že jsme odstranili hava-
rijní stav chodníku za obecní pe-
níze. Nechci vyčíslovat náklady, 
které na  získání všech potřeb-
ných dokumentů musí vynaložit 
obec, kolik to bude stát času, ale 
rozhodně to má cenu pěkných 
pár metrů třeba nového chodní-
ku. A smysl? Jen aby se „úřední 
šiml“ nenudil. Nicméně pevně 
věřím, že i přes byrokratické ata-
ky bude vedení obce i v následu-
jících obdobích pokračovat v ta-
kovéto práci důležité pro občany 
naší obce.

Mezi druhou velkou investici 
patřila oprava povrchu vozov-
ky na ulici U Školy. O této opra-
vě jsem již ve  Zpravodaji psal, 
a  tak se nebudu opakovat, jen 
se zmiňuji pro připomenutí, že 
i na komunikace myslíme. Jen je 
smutné to, že se nám komunika-
ce podařila pěkně opravit a hned 
po  její rekonstrukci se jistá in-
dividua rozhodla ukrást kovové 
rošty pro odvod dešťové vody, 
aby je mohla odevzdat v  kovo-
šrotu. Vyměnili jsme je za  be-
tonové provedení, a doufám, že 
jsme jim tím zkazili radost z oče-
kávání další výhodné krádeže.

V rámci péče o veřejné osvět-
lení se v  roce 2013 podařilo 

mimo provádění oprav také 
na  ulici Sportovní provést re-
konstrukci sloupů a  výměnu 
kvalitnějších světel, jejichž pro-
voz je také úspornější. Investice 
představovala dvou set tisícovou 
částku, nicméně ve  výsledku 
se tato investice vrátí na  úspo-
rách za  opravy. V  roce 2013 
se nám také podařilo opravit 
vstup do obecního úřadu, který 
se především v  zimním obdo-
bí stával nebezpečným. I  když 
jsme měli představu o  vybudo-
vání bezbariérového provedení, 
normy pro tuto problematiku 
nám plány zhatily. I přesto však 
dnes již schodiště nebude tak 
kluzké, škaredé a  nebezpečné, 
jako tomu bylo dříve. V  rámci 
snahy získání úspor za  vytápě-
ní došlo také k  výměně vstup-
ních dveří a  oken v  celé budo-
vě obecního úřadu, v knihovně 
a v dílnách technické čety. Okna 
i  dveře v  uvedených objektech 
byly v  žalostném stavu a  jejich 
těsnost se rovnala nule. Díky 
tomu, že jsme tuto akci spojili 
s výměnou oken v obou mateř-
ských školách, podařilo se nám 
získat velkou slevu, která snížila 

celkový objem vynaložených 
finančních prostředků téměř 
na polovinu.

Poslední velkou akcí byla vý-
měna střechy kabin v  areálu 
TJ Čechie Zastávka. I když nám 
celou akci komplikovalo poča-
sí, termíny dodávek materiálu 
a  mnoho dalšího, nakonec vše 
dopadlo dobře a  dnes již mají 
kabiny našich sportovců nový 
vzhled, nezatéká do nich a nová 
střecha bude sloužit minimálně 
tak dlouho, jako sloužila ta stará. 
Mezi všemi uvedenými akcemi 
se nám dařilo zajišťovat úklid ve-
řejných prostranství, pomáhali 
jsme při opravách a údržbě škol-
ských zařízení, a to ať už v mate-
řinkách, v domě dětí a mládeže 
nebo v  budově základní ško-
ly. V  roce 2013 se nám podaři-
lo prostřednictvím společnosti 
KTS  Ekologie,  s.r.o. zrealizovat 
nákup přes sto padesát nádob 
na  BIO odpad, které jsme ná-
sledně rozdali občanům a spus-
tili jsme pravidelný svoz tohoto 
odpadu, čímž řadě občanů od-
padly problémy s  odvozem listí 
a  trávy do  sběrného střediska. 
Nadále jsme celý rok zajišťovali 
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svoz větví a trávy, které nám ob-
čané nechávali na různých mís-
tech po obci a o odvoz požádali.

Je ale asi třeba přiznat i  to, 
co se nám nepodařilo. Asi nej-
větším problémem pro celou 
Zastávku je dopravní situace 
ve středu obce. Na toto téma se 
vedou jednání již několik let. Je 
do  něho zapojena řada institu-
cí, firem, bylo vypracováno ně-
kolik návrhů, jak vyřešit celou, 
v současné době špatnou situaci. 
Je smutné, že i když obec inves-
tovala peníze do projektové do-
kumentace a  nabízí Ředitelství 
silnic a  dálnic ČR, majiteli této 
páteřní komunikace protínající 
naši obec, milionové investice 
do její úpravy a zabezpečení ply-
nulého a  bezpečného provozu, 
odpovědní pracovníci na  toto 
téma nechtějí jednat. A  pokud 
už na nějaké jednání dojde, tak 
nám spíše „házejí klacky pod 
nohy“ a snaží se náš návrh kru-
hové křižovatky, bezpečných 
přechodů pro chodce, parkova-
cích stání a mnoha dalšího zha-
tit. Co je nám platné, že máme 
podporu Policie  ČR, všech 
odborů dopravy a  ostatních 

institucí, které k  tomu mají co 
říct, když úředníci na  Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR mají svoji 
pravdu. A bohužel i rozhodující 
slovo. Třeba nám nový pan mi-
nistr dopravy dá za pravdu a za-
čne v tom hrozném státním mo-
lochu také někdo používat selský 
rozum.

Trápí nás také provoz škol-
ských zařízení, který se díky 
vládním škrtům podařilo všem 
odpovědným orgánům, jakým 
je například Ministerstvo škol-
ství ČR, přenést téměř ve  sto 
procentech na bedra obce. Bylo 
by třeba provést zateplení a vý-
měnu oken na objektu základní 
školy, základní umělecké školy 
i domu dětí a mládeže, abychom 
alespoň za  energie něco ušetři-
li. Jsou to investice v řádu desí-
tek milionů korun, které obec 
nemá. Věřme však, že i  tenhle 
problém se nám v  budoucnu 
podaří vyřešit. A je toho samo-
zřejmě mnohem víc: ať už jde 
o  opravy komunikací, chodní-
ků, budování dětských hřišť, kli-
dových zón, podchodu na  ná-
draží, bezpečného přechodu pro 
chodce u budovy pošty atd.

I když jsem se v tomto článku 
zabýval především akcemi in-
vestičního charakteru, rád bych 
se také zmínil o akcích kulturní-
ho charakteru. I v tomto směru 
se nám poměrně dařilo. V prů-
běhu roku proběhla řada kultur-
ních akcí jak pro děti, tak i pro 
dospělé. Ať už to byl dětský den, 
letní kino, Dny Zastávky, různé 
výstavy, koncerty a mnoho dal-
šího, jistě by se nám to vše nepo-
dařilo uspořádat bez spolupra-
cujících organizací, které v  naší 
obci působí. A  i  když se toho 
ještě hodně nezdařilo, myslím si, 
že jsme v roce 2013 odvedli sluš-
ný kus poctivé práce. Ten, kdo 
v naší obci žije a kouká se kolem 
sebe, může sám posoudit, zda 
jsme se dostatečně snažili. Po-
dle mne ano. A proto mi dovolte 
na  závěr poděkovat všem, kteří 
s námi v roce 2013 spolupraco-
vali a podíleli se na tom, aby se 
nám na Zastávce žilo lépe. Podě-
kování patří členům zastupitel-
stva obce, našim zaměstnancům, 
spolupracujícím organizacím, 
jakými jsou školská zařízení, za-
hrádkáři, hasiči, sportovci, čle-
nům taneční školy Mighty Shake 
a  mnoha dalším. Moc si Vaší 
práce vážíme a děkujeme za ni.

V  závěru mého příspěvku 
mi dovolte Vám jménem vede-
ní obce a  zaměstnanců obecní-
ho úřadu Zastávka popřát krás-
né prožití vánočních svátků 
a do nového roku 2014 Vám po-
přát mnoho zdraví, štěstí a osob-
ní pohody.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce
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Nefunkční světla veřejného 
osvětlení se vedou v  seznamu, 
a  jakmile je jich více, je objed-
nána automobilová plošina a je 
provedena oprava těchto světel. 
Tyto opravy většinou provádí 
pan Kočí, který má provoz ve-
řejného osvětlení na  starosti. 
Pokud se jedná o  světla, která 
jsou nízká a  jejichž oprava je 
možná ze žebříku, je tato opra-
va prováděna v  co nejkratším 
možném čase, bez ohledu na to, 
kolik jich je nahlášených jako 
nefunkčních.

Reálně se nám dařilo opra-
vovat nefunkční veřejné osvět-
lení asi do  týdne od  nahlášení 
poruchy. Bohužel v posledních 
pár měsících došlo k  rapid-
ním změnám ve funkčnosti, re-
spektive efektivitě prováděných 
oprav. Většinou světlo, které 
bylo opraveno, hned v následu-
jících pár dnech přestalo opět 
svítit.

Člověk by až řekl, že opra-
vy jsou prováděny ledaby-
le, nekvalitně, a  to je důvod 
krátkodobé funkčnosti světla 

po  uskutečněné opravě. Ale 
ono tomu tak není. Na  někte-
rých místech prostě svítící svět-
lo veřejného osvětlení asi něko-
mu vadí. Jak jsme na  to přišli? 
Vcelku nám to nedalo ani moc 
práce. Při opětovných opra-
vách byly v  krytech světel na-
lezeny diabolky, žárovky jsou 
rozstřílené, a  tak prostě svítit 
nemohou. Někteří občané na-
šim pracovníkům potvrdili, že 
si fungující světlo před domem 
nepřejí, že jim celou noc svítí 
do  oken a  oni nemůžou spát. 
A  když zjistili, že i  přes to je 
světlo opraveno a  funkční, tak 
to vyřešili po  svém. Za  pomo-
ci vzduchovky je zase „zhasli“. 
Takovýchto rázných občanů je 
u nás v obci ale minimum, to-
hle ten zásadní problém není.

Daleko větším problémem 
ve  funkčnosti veřejného osvět-
lení je vandalismus. Tímto 
problémem nejvíce trpí svět-
la v  lesoparku, před základní 
uměleckou školou, u chodníku 
od  stánku směrem k  přestup-
nímu terminálu a na lávce přes 

kolejiště na  nádraží. V  těchto 
lokalitách jsou takzvaná par-
ková světla veřejného osvětlení. 
Nejsou tedy na vysokých slou-
pech, ale pouze na  sloupcích 
o  výšce asi tři metry. Tloušťka 
a  konstrukce těchto sloupků 
je také přizpůsobena velikosti 
lampy na  nich namontované. 
Vandalové, kteří se nám po obci 
potulují, zjistili, že intenzivním 
kopáním do těchto sloupků do-
cílí poškození žárovky v  lam-
pě, utržení z  objímky a  tedy 
zhasnutí. Na lávce přes kolejiš-
tě na nádraží dokonce žárovky 
berou úplně a  rozbíjejí je há-
zením do  kolejiště. Následek 
tohoto chování je jasný, opě-
tovná nefunkčnost světel veřej-
ného osvětlení. Někdy nevydrží 
opravené světlo svítit v  uvede-
ných lokalitách ani jeden večer, 
a  tak se občané opětovně ob-
racejí na  obecní úřad s  urgen-
cí opravy těchto světel. Jenže 
ona to vlastně není urgence, ale 
opakující se porucha po  půso-
bení někoho, kdo se asi nudil.

Vcelku dlouho jsme řeši-
li, jak se tomuto chování brá-
nit, jak tomuto ničení zame-
zit. Vyzkoušela se řada jiných 
typů žárovek, ale bohužel ani 
jeden tento typ vandalismu ne-
odolal. A  tak bylo rozhodnu-
to, že bude muset obec v  příš-
tím roce investovat finanční 

ČASTÉ PORUCHY VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ, JAK TO S NIMI JE?!

Posledního půl roku se zdá, že se o funkčnost veřejného 
osvětlení obec moc nestará. Je řada odpovědných občanů, 
kteří si všimnou, že někde nesvítí lampa veřejného osvětlení, 
a tak to nahlásí na obecní úřad. Co se pak ale děje dál? 
V tomto příspěvku se budu snažit vysvětlit, jak se při 
poruchách postupuje.
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prostředky do  takového typu 
světla, které nepůjde tak jed-
noduše zničit. Tímto krokem 
ale opět snížíme možnosti vý-
měny světel tam, kde by to bylo 
potřeba především z důvodu je-
jich stáří. V letošním roce jsme 
provedli rekonstrukci sloupů 
veřejného osvětlení a  výmě-
ny světel na  ulici Sportovní. 

Náklad na  tuto akci se pohy-
boval v řádu dvou set tisíc ko-
run. Namísto toho, abychom 
v  systémové činnosti pokra-
čovali a  měnili světla tam, kde 
se na  nich podepsal zub času, 
budeme měnit světla tam, kde 
nejsou hlupákům a  vandalům 
odolná. A  proč to tak bude-
me dělat? Protože považujeme 

za nutné, aby se naši slušní ob-
čané dostali bezpečně domů 
a na cestu viděli a nemuseli tak 
trpět za  hloupost jiných. Jen 
doufejme, že nebude změně-
na taktika ničení a nezačnou se 
na  ničení světel používat třeba 
kameny. Těm už asi žádný typ 
světla neodolá!

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

Obec Zastávka ve  spolu-
práci s firmou DIMATEX CS 
a  s  podporou Ministerstva 
životního prostředí  ČR při-
pravuje pro naše občany 
umístění kontejnerů na sběr 
použitých oděvů a textilních 
materiálů. Tento sběr slouží 
k další separaci a minimali-
zaci komunálního odpadu.

Vytříděné oděvy a  textilní 
materiály se recyklují a  dále 
používají jako surovina pro 
výrobu čisticích hadrů, čis-
ticích plachetek, netkaných 
textilií, lepenek a dalších. Část 
ošacení vhodná k  dalšímu 
nošení se v  rámci charitativ-
ního využití věnuje charita-
tivním organizacím, kde se 
použije jako pomoc pro soci-
álně slabé a potřebné v krizo-
vých situacích. Podporujeme: 
Farní charita Beroun, Český 

červený kříž Liberec, Oblast-
ní charita Červený Kostelec, 
Diakonie Broumov, program 
Sázava 21, Nadace EURONI-
SA, občanské sdružení PRO-
STOR PRO, Samari, o.s. a dal-
ší. Tímto sběrem a následnou 
recyklací všichni přispíváme 
ke zlepšení životního prostře-
dí nejen v naší obci.

Kontejner na  sběr texti-
lu je bílé barvy s  označením 
TEXTIL. Kontejner obsahu-
je návod k  použití a  popis, 
co do  kontejneru patří a  co 
nikoliv.

Chcete-li přispět ke  zlep-
šení životního prostředí, od-
kládejte do těchto speciálních 
kontejnerů použitý a  nepo-
třebný textil zabalený a  za-
vázaný do  igelitových tašek 
nebo pytlů. Volný textil se 
při vyvážení a  manipulaci 

může znehodnotit. Do  kon-
tejneru patří veškeré nepo-
třebné ošacení, ložní prádlo, 
záclony, bytové textilie, ruč-
níky, ubrus, rovněž párova-
ná nositelná obuv. Do  těchto 
kontejnerů nepatří koberce, 
matrace, molitan, stany, spa-
cí pytle, netextilní materiály, 
výrazně znečištěné a  mok-
ré textilie. Myslete prosím 
na  to, že s  tímto materiálem 
bude při zpracování ručně 
manipulováno.

Uvedený kontejner bude 
umístěn v  areálu sběrného 
střediska odpadů na ulici Ha-
vířská, kde budou mít občané 
možnost v  provozních hodi-
nách tohoto zařízení použitý 
textil do kontejneru ukládat.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

Sběr oděvů a textilních materiálů
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PŮJČOVNÍ DOBA:
Pondělí .......... 8.00–11.30 ............. 12.00–15.00
Úterý............................................... 12.00–18.00
Středa ............................................. 12.00–18.00
Pátek .............. 8.00– 11.30 ............ 12.00–15.00

CENÍK POPLATKŮ A SLUŽEB:
(platnost: 1. 1. – 31. 12. 2014)

Registrační poplatky:
Žáci 1. tř. ZŠ a mladší ........................... zdarma
Děti do 15 let .............................................30 Kč
Ostatní ........................................................50 Kč

Upomínky za nedodržení výpůjční lhůty:
1. po 60 dnech ode dne půjčení ..............30 Kč
2. po 80 dnech ode dne půjčení ..............50 Kč
3. po 100 dnech ode dne půjčení ......... 100 Kč
Internet .................................................. zdarma

Ztráta nebo poškození
čtenářské legitimace .................................10 Kč

Meziknihovní výpůjční služba:
Za 1 knihovní jednotku ...........................30 Kč
Jednorázová výpůjčka ..............................20 Kč

Celkem čtyřicet tisíc ka-
lendářů dostanou obyvatelé 
137  měst a  obcí z  okolí elek-
trárny Dukovany od  spo-
lečnosti ČEZ. Energetici je 
do  okolních obcí distribuují 
každé dva roky. Kalendář, je-
hož součástí jsou i  informace 
o tom, jak se chovat v případě 
mimořádné události na JE Du-
kovany, dostane již pojedenác-
té na čtyřicet tisíc domácností.

Kalendář oživily obrázky 
nakreslené žáčky ze Speciální 
školy pro děti se zdravotním 
postižením v  Ivančicích. Elek-
trárna tak navazuje na  úspěch 

minulého kalendáře 2012–
2013, ve  kterém byly využity 
obrázky klientů Denního cent-
ra Barevný svět v Třebíči.

I  letos  se elektrárna rozhod-
la pro stolní typ kalendáře. Pla-
tí na  roky 2014 a  2015 a  jeho 
součástí jsou informace, jak se 
chovat v  případě mimořádné 
události. Zopakovány jsou zá-
kladní pokyny k  ukrytí, požití 
jodových tablet nebo evakuaci. 
Nově je v něm uveden přehled 
evakuačních tras a seznam pří-
jmových míst, kde by evakuo-
vaným lidem bylo poskytnuto 
zázemí. Tyto údaje lze ale také 
využít i při povodních, velkých 

požárech nebo jiných živelných 
pohromách. Elektrárna Duko-
vany kalendář vydává v  nákla-
du 45 tisíc kusů, 40 tisíc bude 
rozdáno mezi obyvatele a  zby-
tek poslouží jako rezerva pro 
nově příchozí, ať už s  trvalým 
nebo přechodných pobytem.

Petr Spilka, tiskový mluvčí, 
tel. 602 234 168,  

petr.spilka@cez.cz

OBECNÍ KNIHOVNA V ZASTÁVCE
Knihovna bude uzavřena od 23. prosince 2013 do 5. ledna 2014. Přeji všem čtenářům klidné 
vánoční svátky a hodně zdraví a radosti v novém roce. A pokud nedostanete od Ježíška žádnou 
knihu, neváhejte a navštivte naši knihovnu. 

KRESBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 
DĚTÍ OZDOBÍ KALENDÁŘ JE DUKOVANY

Schváleno Zastupitelstvem Obce Zastávka dne 27. 11. 2013.
Jarmila Zahradníková, knihovnice
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…to jsou otázky, které naše 
občany zajímají. Podle různých 
vyjádření v televizi a v tisku, by 
asi ředitelství pošty nejraději 
zrušilo všechno, co se dá. Ma-
nažerům v Praze na jejich platy 
budou stačit pobočky v Praze, 
Brně a  dalších velkých měs-
tech. Že je živí občané ve stov-
kách a  tisících menších obcí 
a vesniček, to jim asi moc ne-
dochází. Že žijí lidé i jinde než 
ve zmiňovaných městech, to je 
jim jedno. Zajímá je jen jedno, 
počet uživatelů.

Nemusíme chodit v  našem 
okolí daleko. Lukovany, Zbra-
slav, i  tady se pobočky pošty 

zavřely, a  ne tak dávno. Míst-
ní pobočka v  naší obci má 
na starosti doručování poštov-
ních zásilek v Babicích, Luko-
vanech, Příbrami, Stanovišti, 
Újezdu, Vysokých Popovicích, 
Zálesné Zhoři, Zakřanech, Za-
stávce a ve Zbraslavi. To oprav-
du není málo občanů! Dá se 
to snadno zjistit na  stránkách 
obcí. Je to více než 7 600 oby-
vatel tohoto okrsku, o který se 
stará pobočka Pošty ČR v naší 
obci. Proto nebude naše pošta 
zavřena.

Podobným problémem 
je i  bankomat na  výběr pe-
něz. Kaž dý peněžní ústav si 

nejdříve zjistí, kolik má mož-
ných potencionálních výběrů 
v dané obci. A každý vám zdů-
vodní, proč pro ně není ren-
tabilní takový automat (jehož 
pořizovací cena není zanedba-
telná) u  nás v  obci instalovat. 
I  když vedení obce kontak-
tovalo nejznámější bankovní 
domy, vždy jsme dostali zamí-
tavou odpověď.

Na  závěr můžeme tedy říci: 
pošta bude  – automat zatím 
nebude.

Mgr. Jaroslava Baštařová, 
členka zastupitelstva obce

BUDE POŠTA ZAVŘENÁ, NEBO 
NEBUDE? BUDE V OBCI AUTOMAT 
NA VÝBĚR PENĚZ…

Členové výboru se scháze-
li na  svých jednáních pravi-
delně jedenkrát měsíčně, po-
dle schváleného plánu práce 
(mimo červenec  – dovolené). 
Plán práce na obě pololetí roku 
byl vždy předložen a  schválen 

zastupitelstvem obce. Je také 
zveřejněn na  stránkách obce 
a ve Zpravodaji.

K pravidelným bodům 
jednání KV patří:
• administrativní záležitosti

• kontrola plnění ukláda-
cích usnesení obecního 
zastupitelstva

• plnění úkolů stanovených OZ 
pro kontrolní výbor podle 
§ 119 odst. 3, zák. 128/2000 Sb. 
(zejména kontrolní činnost 

ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO 
VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE ZASTÁVKA 
ZA OBDOBÍ LEDEN–LISTOPAD 2013

SLOŽENÍ KONTROLNÍHO VÝBORU
Předsedkyně: Jaroslava Baštařová
Členové: Marie Dušková, Jan Chmelíček, Anna Štrofová, Jaroslava Tribulová
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hospodaření příspěvkových 
organizací obce)

• přenášení připomínek občanů 
jednotlivými členy KV – jejich 
další řešení (předání vedení 
obce nebo místostarostovi).

• mimo tyto pravidelné body 
plnili členové výboru za uply-
nulé období letošního roku 
další úkoly.

Kontrolní činnost byla 
zaměřena na:
• závazky obce vyplývající ze 

členství v  dalších organiza-
cích (KTS Ekologie, Mikrore-
gion Kahan, Svazek vodovodů 
a kanalizací, Regionální úzko-
rozchodná železnice a další)

• hospodaření s obecním majet-
kem  – prodejní smlouvy, ná-
jemní smlouvy

• kontrola hospodaření v  pří-
spěvkových organizacích obce 
(ZŠ, DMM)

• dotační programy vyhlašované 
zastupitelstvem obce  – plnění 
podmínek příjemci dotací 

• inventarizaci obecního majetku
• přípravu rozpočtu na  dal-

ší období  – včetně finančního 
výhledu

• návrhy pro udělení čestného 
občanství obce

• vyhlášky a  nařízení, které 
schválilo obecní zastupitelstvo

• půjčky, úvěry, leasingové 
smlouvy

• evidenci a vyřizování stížností 
občanů

• kontrolu zápisů z  jednání 
ostatních výborů.

Pro zajištění kontrol uvede-
ných v plánu činnosti byly vytvo-
řeny pracovní skupiny a  o  pro-
vedené kontrole je vždy sepsán 
zápis, který je přílohou zápisu 
z jednání výboru.

Zápisy z pravidelných jednání 
KV jsou podepsány předsedkyní 
výboru a schváleným ověřovate-
lem zápisu. Jsou uloženy k  na-
hlédnutí na obecním úřadu.

Mgr. Jaroslava Baštařová, 
předsedkyně kontrolního 

výboru Zastupitelstva obce 
Zastávka

Zpívání pod vánočním
               stromem
Obec Zastávka, Základní 
a Mateřská škola T. G. Masaryka 
Zastávka, DDM Zastávka 
a SDH Zastávka si Vás dovolují 
pozvat k tradičnímu

„Zpívání pod vánočním 
stromem“

v pátek 20. prosince 2013 
od 18.00 hodin.



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ    17

V  předchozím Zpravoda-
ji jsme informovali občany 
o  změnách v  zastáveckém te-
levizním kabelovém rozvodu 
(TKR).

Po  úspěšném testovacím 
provozu byly přidány do  digi-
tálního okruhu kompletní vol-
ně dostupné programy sloven-
ských a  rakouských televizí. 
Společně s několika satelitními 
a  kompletní nabídkou českých 
volně dostupných televizních 

kanálů a  rádií tak nabízí Za-
stávka svým občanům více než 
50 programů v digitální kvalitě 
(viz seznam níže).

I  nadále bude nabízet TKR 
analogový okruh s  placenými 
programy a základní nabídkou 
českých TV, do  budoucna se 
však předpokládá další utlu-
mení tohoto okruhu a  přesun 
placených kanálů do  digitální 
nabídky. Věříme, že kvalitněj-
ší digitální signál občané oce-
ní a  jeho výhody převáží nad 

nutností vždy přistoupit k pře-
ladění programů. Bohužel ne 
všichni jsme majitelé tak chyt-
rých televizorů, které to udě-
lají za  nás. O  dalším změnách 
bude obec občany informo-
vat jak na webových stránkách 
(rubrika Kabelová televize), tak 
na obecním informačním kaná-
lu a v Zastáveckém zpravodaji.

Mgr. Petr Pečenka, 
předseda informační komise

TKR V ZASTÁVCE INOVOVAL

Název stanice Frekvence Kanál

Infokanál Zastávka 48,25 E2

Nova Sport 55,25 E3

Spektrum 62,25 E4

Cool 126,25 S4

STV1 133,25 S5

ČT24 140,25 S6

Markíza 147,25 S7

JimJam 154,25 S8

EuroSport 168,00 S10

ČT1 231,25 S11

Prima 238,25 S12

CS Film 245,25 S13

Nova 252,25 S14

Barrandov 259,25 S15

ČT2 266,25 S16

Nova Cinema 273,25 S17

Noe 280,25 S18

ČT4 Sport 287,25 S19

Óčko 294,25 S20

Joj 303,25 S21

Název stanice Kanál

Fanda, Smíchov, Telka, Pohoda Relax, 
Pohoda Rebel, Retro E6

ČT1, ČT2, ČT24, ČT Sport E7

Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, 
Barrandov E8

Markíza, DOMA, JOJ, JOJ PLUS, TA3 E9

STV1, STV2, Dajto E10

ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24 HD, ČT sport 
HD E11

Prima ZOOM, Prima LOVE, Óčko, 
Óčko GOLD, Šlágr TV, Active, ČT :D/Art E12

ORF1, ORF2, ORF news E22

ORF3, ORF sport, PULS, 3sat, ServusTV E23

EuroSport, RTL, RTL2, Super RTL, 
Euro News (multilanguage), Vox E24

Analogové kanály Digitální kanály
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Po  prázdninách začal klub 
seniorů svou pravidelnou zá-
řijovou schůzí, na  které před-
sedkyně paní Iva Klímová se-
známila všechny s  aktivitami 
seniorů v  období prázdnin 
a paní Zora Stejskalová hovoři-
la o chystaném zájezdu do Tře-
boně. Pan Jan Karber poinfor-
moval přítomné o vycházkách, 

které se uskutečnily o prázdni-
nách i  o  těch, které se chystají 
na nejbližší období. Všem seni-
orům a seniorkám, kteří se na-
rodili v měsíci září, patřily gra-
tulace a písničky. V druhé části 
schůze měla paní Helena Švé-
dová z  Brna přednášku s  dia-
pozitivy, národní park Jasper 
v Kanadě.

19.  září 2013 se konal zá-
jezd do  Třeboně. Tam byla 
nejdřív na  programu návště-
va kostela sv.  Jiljí, ve  kterém 
se nachází originál sochy Ma-
dony třeboňské. Originál ol-
táře Mistra třeboňského sice 
v Třeboni není (je v Anežském 
klášteře v Praze), zato nám ale 
místní průvodce o  onom ol-
táři vše pověděl. Následně nás 
zavedl i  do  přilehlého augusti-
niánského kláštera a  prohlédli 
jsme si i jeho Rajskou zahradu. 
Následovala Rožmberská trasa 
třeboňského  zámku, přestavo-
vaného a rozšiřovaného od 16. 
do  18.  století. Velmi zajímavý 
byl i  výklad  tamní paní prů-
vodkyně, která nás upozornila 
i na místní archiv, největší v Ev-
ropě. Prošli jsme se kolem Ber-
tiných lázní a  po  krásném re-
nesančním náměstí, na kterém 
jsme pak v restauraci U Bílého 
koníčka poobědvali. Posledním 
třeboňským zastavením byla 
novogotická Schwarzenberská 
hrobka nacházející se v  parku 
u rybníka Svět. Na zpáteční ces-
tě jsme se ještě zastavili v  Jin-
dřichově Hradci a  prohlédli si 
několik nádvoří tamního roz-
sáhlého, původně gotického 
hradu přestavěného v  16.  sto-
letí na  renesanční zámek, třetí 
největší u nás.

V  září se ještě konaly dvě 
vycházky  – jedna vedla ze Za-
stávky do  Příbrami a  poté 

KLUB SENIORŮ

Chvojnice pod Sudicemi

Zájezd do Třeboně – Schwarzenberská hrobka
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do  Zbraslavi, druhá do  Bis-
koupek, Hrubšic, Řeznovic 
a Ivančic.

V říjnu se šlo na Malou skálu 
a potom do Moravského Krum-
lova a údolím Rokytné do Ivan-
čic. Na  říjnové schůzi se opět 
oslavovali  ti, kteří se narodili 
v  říjnu, ale také jsme zavzpo-
mínali na naši členku, paní Ja-
roslavu Klímovou, která zemře-
la. O program se na této schůzi 
postaral pan Procházka, který 
nám promítl fotografie z našich 
dřívějších akcí.

Na listopadové schůzi se kro-
mě obvyklého programu zapo-
jily aktivně členky klubu do ru-
kodělné činnosti. Vyráběly 
z papíru krásné ozdoby na vá-
noční stromeček. Vycházky 

pokračovaly také v  listopadu: 
5.  listopadu 2013 se šlo ze Za-
stávky do  Zbýšova a  zpět, dal-
ší týden byla připravena dlouhá 
vycházka a  26.  listopadu 2013 
šli někteří pěšky do  Lukovan, 

někteří tam jeli autobusem, ne-
boť se zde konalo předvánoční 
posezení ve  vinárně, jak už se 
stalo v klubu zvykem.

Za klub seniorů: 
Zora Stejskalová, Iva Klímová

inzerce

Velká skála nad Jihlavkou (360 m n. m.)

Bobři pod Budkovicemi na Rokytné
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Hlavní činností Svazu ne-
slyšících a  nedoslýchavých je 
zajišťování pomoci zdravotně 
postiženým občanům z celého 
okresu Brno-venkov. Pomáhá-
me jim zvládat tíživou situaci 
a  začleňovat je do  společnos-
ti. Těmto lidem velmi pomáhá 
setkání s  ostatními zdravotně 
postiženými občany, předáva-
jí si zkušenosti, podělí se o své 
starosti i radosti. Náš svaz jim 
právě těmito pobytovými akce-
mi vychází vstříc. Zúčastňuje 
se jich čím dál více lidí se zdra-
votním postižením.

V  měsíci září (1.–8.  9. 2013) 
jsme uskutečnili pobytovou tý-
denní akci na Vysočině v hotelu 
Horník Tři Studně. Zúčastnilo 
se 66 osob. Program byl sestaven 
tak, aby vyhovoval všem účast-
níkům, i  těm dříve narozeným. 
Denně ráno byly rozcvičky ven-
ku, po snídani vycházky do pří-
rody. Průběžně probíhala vý-
uka odezírání, která pomáhá 
sluchově postiženým občanům 

zlepšit si komunikaci a  lépe se 
dorozumět se zdravou populací. 
Nechyběl zájezd, dva společen-
ské večírky s maškarním bálem 
a tombolou. Všem se akce líbila 
a těší se na příští rok, že se opět 
sejdou.

V  říjnu (1.–7.  10. 2013) pro-
běhla další pobytová týdenní 
akce v  Karlově Studánce, kde 
byli všichni ubytováni v  hotelu 
Bezruč. Zúčastnilo se 73  osob. 
Všichni byli velmi mile překva-
peni krásným přístupem lázeň-
ského personálu. Komfortní 
ubytování, výborná strava, uži-
li jsme si i procedur, které jsme 
měli od  lázní darem. K  dobré 
náladě nám pomáhalo i  krásné 
počasí, proto jsme využili část 
dne k pobytu na zdravém vzdu-
chu při společných vycházkách. 
Protože jsme si v lázních pone-
chali jeden autobus, mohli jsme 
absolvovat tři zájezdy: Praděd, 
lázně Jeseník a Bruntál. Při spo-
lečných vycházkách jsme využí-
vali odezírání v terénu. Opět ne-
chyběly dva společenské večírky 

zakončené maškarním bálem 
a tombolou. Všichni účastníci se 
na  závěr akce loučili s  přáním, 
aby v  příštím roce mohli opět 
prožít nezapomenutelné chvíle.

Poslední naší pobytovou akcí 
byly Luhačovice s  ubytováním 
v hotelu Vltava (od 4. do 11. 11. 
2013) v  počtu 56  účastníků. 
Akce opět proběhla ke  spoko-
jenosti všech zdravotně posti-
žených. Protože v  tomto hotelu 
je zajištěná denně živá hudba, 
naši účastníci ji každodenně 
využívali. Pobavili se, zazpíva-
li si, zatančili a  bylo jim dobře. 
Absolvovali vlastně muzikotera-
pii, která napomáhá zlepšit psy-
chiku, pohybový aparát a vůbec 
dochází k  celkovému uvolnění 
a  zlepšení zdravotního stavu. 
Nechyběl ani zájezd do Vizovic 
do  výrobny čokolády a  do  li-
kérky. Denní vycházky byly 
samozřejmostí.

V  letošním roce jsme se zú-
častnili i  „Příjezdu Martina 
na  bílém koni“ v  Pozlovicích. 
Je to místní dlouholetá tradice. 
Našim účastníkům se program 
moc líbil. Závěrem rekondič-
ní rehabilitace bylo hodnocení 
akce a  přání všech účastníků  – 
na  shledanou v  příštím roce 
2014.

PODĚKOVÁNÍ
Oblastní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, okres Brno-venkov se sídlem v Zastávce, 

děkuje panu starostovi a celému obecnímu zastupitelstvu Zastávky za finanční podporu, kterou jsme použili 
na dopravu zdravotně postižených na pobytové rekondiční rehabilitace. Zároveň děkujeme za krásný pří-
stup k nám, zdravotně postižených občanům.

Oblastní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, okres Brno-venkov, se sídlem v Zastávce 
také děkuje paní Mgr. Jaroslavě Baštařové za spolupráci a pomoc ve prospěch zdravotně postižených občanů.

Za výbor SNN v ČR Brno-venkov, Procházková Alena

ČINNOST SVAZU NESLYŠÍCÍCH 
A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR
OKRES BRNO-VENKOV, SE SÍDLEM V ZASTÁVCE (II. POLOLETÍ 2013)
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Model soutěže je nasta-
ven tak, že deset týmů se utká 
dvoukolově a poté se bude hrát 
play  off, které nakonec určí, 
v  polovině března 2014, vítě-
ze krajské soutěže  – Vysočina. 
HC Zastávka se během 18  kol 
základní části musí utkat s od-
věkými rivaly: Veverskou Bí-
týškou, HC  Bulldogs Brno, 
RH  Centrum Brno a  také 
s  ostatními týmy z  Vysočiny  – 
HC  Spartak Velká Bíteš  „B“, 
HC  Sokol Křižanov, TJ  Šerko-
vice, TJ  Náměšť nad Oslavou 
a nově HKK Velké Meziříčí „B“ 
a SK Telč.

Náš tým se sestává z  mla-
dých, řekl bych i  z  perspektiv-
ních hráčů, kteří svoji výkon-
nost dokážou prodat především 
na ledové ploše, ale stále máme 
hráče zkušené a ti dokážou svý-
mi zkušenostmi kádr správně 
„nahecovat“. Dalším neméně 
důležitým faktorem úspěchu 
je podpora domácích fanouš-
ků, kteří to do Rosic z mateřské 
obce mají kousek. Dovolím si 
vám poděkovat za vaši podporu 

HC Zastávka. V době uzávěrky 
tohoto čísla Zpravodaje už má 
náš tým za  sebou šest zápasů, 
ve kterých dal 29 branek a díky 
nim držíme 4.  místo v  celko-
vé tabulce. Věříme, že v  dob-
rých výsledcích budeme po-
kračovat a  vy budete u  toho. 
Veškeré informace o  našem 
týmu, o následujících utkáních 
i  výsledcích našeho týmu mů-
žete získat na  webové adrese: 
http://hczastavka.webnode.cz.

Naším cílem v  letošní sezo-
ně je umístění do  pátého mís-
ta a tedy vylepšení loňské šesté 
příčky. Zároveň chceme kvalit-
ní předvedenou hrou reprezen-
tovat naši obec, která nás mimo 
jiné taky podporuje.

Ve  zkratce se ještě vraťme 
k  sezoně uplynulé. Ta byla pro 
náš tým docela náročná. Ode-
hrálo se 22 zápasů, v 11 přípa-
dech se jezdilo k venkovním zá-
pasům do šesti různých okresů, 
kde nás čekaly mnohdy kvalit-
ní týmy. Sezonu jsme skončili 
na 6. místě se skórem 111:100, 
se ziskem 35 bodů za 11 výher 

a  1  výhru v  prodloužení. Nej-
lepším hráčem HC byl Roman 
Stromecký, který nakonec vy-
hrál celkové kanadské bodo-
vání týmu  – vstřelil 14  branek 
a  15krát asistoval. Na  2.  mís-
tě skončil Petr Jelínek, který 
měl skóre 17 + 9 a stal se záro-
veň nejlepším střelcem týmu. 
Na 3. místě skončil Richard Ku-
biš se skóre 17 + 6. Na ostatních 
vstřelených gólech se nema-
lou měrou podíleli i  další hrá-
či: Roman Gross, Peter Gejdoš, 
Jan Vopálka a  další. Tyto hrá-
če vedlo a  stále vede duo tre-
nérů Bohumil Gajdoš a Rudolf 
Zvolánek.

Střílet branky, zažívat slad-
ké pocity vítězství a  nako-
nec i  hořkou pachuť porážek 
bychom nemohli bez našich 
sponzorů: obec Zastávka, Ther-
mona, s.r.o., Ronn‚ Elektro Ne-
kuža Milan, Labara a  GS  Plus, 
kterým touto cestou děkujeme.

Ing. Jaromír Sedmík, 
sekretář HC Zastávka

ZASTÁVECKÝ HOKEJ
Hokejová sezona 2013/2014 je v plném proudu a fanoušci zastáveckého 

hokeje si opět přijdou na své. I z tohoto důvodu je naším domácím 

prostředím zimní stadion Rosice. Náš tým HC Zastávka hodlá navázat 

na solidní výsledky a umístění v minulém ročníku, tehdy ještě 

okresního přeboru. Novinkou letošní sezony je, že hrajeme, 

společně s dalšími devíti týmy, krajskou soutěž – Vysočina. 

Díky zkvalitnění soutěže se může oko diváka těšit 

na kvalitní, atraktivní a dobrý hokej.



22    ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

ÁČKO

BÉČKO

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Žebětín 14 11 0 3 46:20 33 (15)
2. Mikulov 14 9 3 2 32:14 30 (9)
3. Zastávka 14 9 3 2 35:18 30 (9)
4. Tuřany 14 7 4 3 25:23 25 (4)
5. Cvrčovice 14 7 2 5 33:28 23 (2)
6. Jezeřany 14 7 2 5 31:29 23 (2)
7. Horní Kounice 14 6 1 7 32:33 19 (-2)
8. Pohořelice 14 5 3 6 30:23 18 (-3)
9. Kohoutovice 14 5 3 6 27:24 18 (-3)

10. Šatov 14 5 2 7 24:26 17 (-4)
11. Blížkovice 14 4 3 7 23:34 15 (-6)
12. Rosice B 14 4 1 9 14:37 13 (-8)
13. Měnín 14 3 1 10 19:35 10 (-14)
14. Chrlice 14 1 2 11 11:38 5 (-16)

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Zakřany 14 10 0 4 37:15 30 (9)
2. Dolní Loučky 14 8 3 3 27:14 27 (6)
3. Troubsko 14 8 2 4 25:24 26 (5)
4. Senorady 14 7 3 4 41:21 24 (3)
5. Kuřim B 14 7 2 5 35:20 23 (2)
6. Řeznovice 14 7 1 6 28:23 22 (1)
7. Radostice 14 6 4 4 29:30 22 (1)
8. Popůvky 14 6 2 6 39:32 20 (-1)
9. Deblín 14 5 2 7 17:23 17 (-4)

10. Kupařovice 14 5 1 8 17:25 16 (-5)
11. Prštice 14 4 3 7 22:34 15 (-6)
12. Lažánky 14 4 2 8 19:35 14 (-7)
13. Zastávka B 14 4 1 9 17:40 13 (-8)
14. Drásov 14 2 4 8 18:35 10 (-11)

FOTBALOVÉ TABULKY TJ ČECHIE 
PO PODZIMU 2013/2014
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DOROST

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Přímětice 14 10 0 4 58:23 30 (9)
2. Křepice 14 9 3 2 35:17 30 (9)
3. Blížkovice 14 9 2 3 66:19 29 (8)
4. Miroslav 14 9 1 4 33:20 28 (7)
5. Tasovice 14 8 3 3 35:22 27 (6)
6. Prosiměřice 14 8 2 4 45:24 26 (5)
7. Únanov 14 5 4 5 34:23 19 (-2)
8. IE Znojmo 14 5 2 7 37:47 17 (-4)
9. Kahan 14 5 2 7 25:48 17 (-4)
10. Pohořelice 14 4 2 8 23:35 14 (-7)
11. Hustopeče 14 4 1 9 28:55 13 (-8)
12. Novosedly 14 3 2 9 26:64 11 (-10)
13. Horní Kounice 14 1 6 7 23:47 9 (-12)
14. Dobšice 14 2 2 10 22:46 8 (-13)
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MLADŠÍ ŽÁCI

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. MS Brno 11 10 0 1 114:7 30 (9)
2. Ivančice 11 10 0 1 89:12 30 (12)
3. Mikulov 11 8 1 2 92:10 25 (10)
4. Tuřany 11 8 1 2 67:24 25 (13)
5. NORDIC 11 7 1 3 79:26 22 (1)
6. Hustopeče 11 5 0 6 42:83 15 (-3)
7. Kahan 11 4 0 7 19:61 12 (-3)
8. Slatina 11 3 1 7 28:67 10 (-5)
9. Rajhrad 11 2 3 6 33:83 9 (-6)

10. Měnín 11 3 0 8 17:68 9 (-9)
11. Rosice 11 1 2 8 29:83 5 (-10)
12. Novosedly 11 0 1 10 11:96 1 (-14)

STARŠÍ ŽÁCI

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Kahan 11 9 0 2 63:20 27 (12)
2. Rosice 11 8 0 3 29:16 24 (9)
3. NORDIC 11 7 1 3 30:11 22 (1)
4. Mikulov 11 7 1 3 26:12 22 (7)
5. MS Brno 11 7 1 3 24:15 22 (1)
6. Ivančice 11 6 0 5 51:25 18 (0)
7. Rajhrad 11 4 1 6 25:40 13 (-2)
8. Novosedly 11 4 0 7 24:42 12 (-3)
9. Měnín 11 4 0 7 19:41 12 (-6)

10. Slatina 11 3 1 7 19:34 10 (-5)
11. Tuřany 11 2 2 7 18:30 8 (-4)
12. Hustopeče 11 1 1 9 16:58 4 (-14)
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Šachový oddíl Šachy 
Zastávka

V  posledním srpnovém týd-
nu museli šachové oddíly So-
kola a Čechie řešit kritickou si-
tuaci jednak s  nedostatečnou 
členskou základnou, jednak 
s tím, že oba oddíly budou hrát 
stejnou soutěž, a tudíž si nebu-
dou moci vypomáhat hostová-
ním. Proto reálně hrozilo, že se 
na  Zastávce výkonnostní šachy 
přestanou hrát. Na základě zku-
šeností mladých fotbalistů, kteří 
se dostali před časem do podob-
né situace, se členové obou od-
dílů dohodli na  sloučení obou 
oddílů s tím, že nový oddíl po-
nese neutrální jméno Šachy 
Zastávka.

26.–30. 10. 2013 
MMaS Kouty n. Desnou

V  kategorii do  10  let Martin 
Žaža získal (zdaleka neočeká-
vané) 4  body a  obsadil celkové 
33.  místo. Rudík Richter (také 
kategorii do 10 let) to měl velmi 
podobné, střídal výhry a prohry, 

uhrál také 4 body, ale díky hor-
šímu pomocnému hodnocení 
obsadil 35.  místo. V  kategorii 
do 12 let měla Julča Richterová 
slabší začátek; podle některých 
názorů by se údajně k některým 
partiím ze začátku turnaje radě-
ji neměla hlásit… Postupně však 
nabrala tempo a  se šesti body 
skončila na  celkovém sedmém 
místě, přičemž v  samostatné 
kategorii dívek byla nejlepší, 
a  tak si z  Jeseníků odvezla po-
hár a zlatou medaili. V kategorii 
do  14  let David Dumek střídal 
(takřka pravidelně) výhry a pro-
hry a s celkovým ziskem 4 bodů 
skončil na  37.  místě. Ve  FIDE 
OPENu uspěla Daniela Dumko-
vá, která s  celkovým skóre pěti 
bodů skončila devátá.

6. 11. 2013 
OP školních družstev 
2013

Ráno kolem deváté to bylo 
trochu napínavé, protože 
kvůli výluce na  vlakové tra-
ti Brno–Zastávka byla polovi-
na startovního pole odkázána 

na  náhradní autobusovou do-
pravu. Naštěstí se zpoždění ne-
konalo a díky hlavnímu rozhod-
čímu panu Miroslavu Hurtovi, 
který bravurně zvládl ručně na-
losovat družstva do  prvního 
kola, se přesně podle propozic 
v 9:20 začalo hrát. 

Letos to podle přihlášek vy-
padalo, že se v kategorii SŠ utka-
jí (již čtvrtý rok po  sobě) zase 
dvě družstva – G TGM Zastáv-
ka a  G  Židlochovice. Ovšem 
díky kolizi termínu našeho tur-
naje s  veletrhem Gaudeamus, 
kam vyrazil maturitní ročník 
G Židlochovice, tentokrát dora-
zil ze Židlochovic pan Antoním 
Továrek pouze s  družstvem, 
které hrálo kategorii  Z2. Tím 
pádem měli domácí ve  složení 
Rudolf Zezula, Nataša Richte-
rová, Daniela Dumková a David 
Dumek vítězství ve své kategorii 
jisté. Ale aby to neměli tak jed-
noduché, byli zařazeni do  tur-
naje kategorie  Z2, kterou do-
plnili jako 8. družstvo – aby to 
pořadatelé a rozhodčí měli s lo-
sováním jednou o  něco jedno-
dušší. V kategorii Z2 (6.–9. třída 

NOVÁ SEZONA 
NA 64 POLÍCH
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ZŠ a  odpovídající třídy vícele-
tých gymnázií) se naopak bo-
jovalo o  medaile až do  posled-
ního kola. Turnaj s  přehledem 
vyhrálo již zmiňované družstvo 
G TGM Zastávka. V samostatné 
kategorii Z2 svedly o  prvenství 
tuhý boj obě kuřimská druž-
stva a lépe se vedlo týmu ZŠ Ku-
řim Jungmannova. Stříbrná tak 
skončila ZŠ  Kuřim Tyršova. 
Z bronzu se letos radovalo druž-
stvo G Židlochovice.

V  kategorii Z1 (1.–5.  třída) 
tvořili polovinu osmičlenného 
startovního pole zástupci ku-
řimských škol – ZŠ Jungmann-
ova i ZŠ Tyršova vyslaly shodně 
po  dvou družstvech, čtvrtinu 
tvořili domácí  – dvě družstva 
ZŠ a  MŠ  TGM Zastávka, 

po  jednom družstvu vysla-
ly základní školy z  Rajhradu 
a  Šlapanic. Zatímco si „áčko“ 
kuřimské ZŠ  Tyršova vytvoři-
lo během šesti kol pětibodový 
náskok, který jim i  v  případě 
prohry v posledním kole zajiš-
ťoval celkové první místo, bitva 
o druhé postupové místo trvala 
až do konce.

Nakonec stříbrnou příčku vy-
bojovalo „áčko“ ZŠ a MŠ TGM 
Zastávka, které hrálo ve  slo-
žení Julie Richterová, Richard 
Brázda, Petr Pečenka a  Hana 
Hradílková. Na bronzový stupí-
nek vystoupalo „áčko“ kuřimské 
ZŠ Jungmannova. Do krajského 
kola postupují družstva ZŠ Ku-
řim Jungmannova „A“ a  ZŠ 
a MŠ TGM Zastávka „A“.

Závěrem je nutné podě-
kovat hlavnímu rozhodčímu 
za  skvěle zvládnuté losování 
a  vůbec řízení turnaje; všem 
vedoucím výprav, že nad svý-
mi svěřenci bděli okem po-
zorným a pomáhali vyplňovat 
zápisy o utkáních; dále chválí-
me všechny hráče, že letos byli 
opravdu velmi klidní a nemu-
seli být pořadateli a  hlavním 
rozhodčím neustále nabádá-
ni ke  klidu, a  proto byl tur-
naj letos skutečně pohodový 
a bezproblémový. V neposled-
ní řadě také patří poděkování 
vedení obce Zastávka za  veš-
kerou podporu tohoto turna-
je – počínaje bezplatným pro-
nájmem hracího sálu a cenami 
pro vítěze konče.



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ    27

KP DMD 2013/14

Tento ročník KP družstev 
mladšího dorostu je pěkně na-
bitý, hraje celkem 16 (!!!) druž-
stev rozdělených do svou skupin 
po osmi týmech. Velkou roli při 
dělení sehrálo geografické hle-
disko a  naše skupina vypadá 
takto: ŠK  Lokomotiva Brno  C, 
ŠK Lokomotiva Brno D, ŠK Lo-
komotiva Brno E, Duras Brno C, 
ŠK Kuřim B, ŠK Kuřim C, Šachy 
Zastávka, SPgŠ+G Znojmo.

První sraz se odehrál 9.  11. 
2013 v  Brně v  klubovně Loko-
motivy. Los prvního kola nám 
přisoudil domácí družstvo, kon-
krétně Loko Brno  E a  (celkem 
smolně) jsme prohráli 1,5:3,5. 

My prostě ty první zápasy asi 
nikdy nevyhrajeme. Druhé kolo 
slibovalo urputný boj proti Du-
rasu. A také že to byl boj koru-
novaný zaslouženým vítězstvím 
3,5:1,5. Třetí kolo nám přivedlo 
ke stolům kuřimské béčko, tedy 
to nejsilnější, co Kuřim v  této 
soutěži má. Ze začátku to vypa-
dalo, že dostaneme pěkný „ná-
řez“. Nakonec to byla jen těsná 
prohra 2:3, která možná moh-
la být remízou nebo i  výhrou. 
Ale jako v  každém sportu, tak 
i  v  šachách se na  „kdyby“ ne-
hraje. Po  prvním srazu máme 
sedm bodů (hodnocení probí-
há olympijským způsobem, tj. 
počítá se výsledek na každé ša-
chovnici) a  do  11.  ledna 2014, 

kdy se hrají další čtyři  zápasy, 
si pobudeme na 6. místě.

Pribináček 2013

Rok utekl jako voda a 22. 11. 
2013 se v Havlíčkově Brodě ko-
nal další ročník dětmi velice ob-
líbeného turnaje „Pribináček“. 
Jak je z  názvu patrné, sponzo-
rem je výrobce známého „Pra-
mene zdraví z  Posázaví“. Letos 
bylo rozdávání smetanových 
pochoutek „řízené“, každé dít-
ko dostalo při hře jednu Tyčin-
ku a  jednoho Pribináčka nebo 
Piškotíka.

V  turnaji samotném zís-
kala Julie Richterová 6  bodů 
z 9 možných a obsadila celkové 
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12.  místo, v  kategorii do  10  let 
byla nejlepší dívkou, tudíž si 
z  Havlíčkova Brodu odvez-
la zlatou medaili. Při přehlídce 
nejlepších nechyběl ani David 
Dumek, který obsadil celko-
vé 13. místo, když nasbíral také 
6 bodů (ale měl o 1/2 bodu hor-
ší pomocné hodnocení než Jul-
ča); v kategorii do 14 let byl nej-
lepším chlapcem, takže si zlatou 
medaili odvezl též. Fantastic-
kých pět bodů nasbírali hned tři 
naši mládežníci: Rudík Richter 
skončil na  celkovém 34.  mís-
tě, v  „desítkách“ skončil šestý. 
O dvě místa dál skončil Martin 
Žaža, který měl horší pomoc-
né hodnocení. A tím třetím byl 
Lukáš Moos, který díky hor-
šímu pomocnému hodnocení 
obsadil celkové 45. místo. Hned 
za Lukášem skončil se 4,5 body 
Ríša Brázda. Vašek Motl se tře-
mi body obsadil 79. místo. Jeho 
bratr Arnošt výsledkovou lis-
tinu s  jedním bodem uzavíral. 
Při vyhlašování výsledků dostal 
věcnou cenu každý účastník.

Brankovice 2013 – KP 1

Do Brankovic jsme jeli v nové 
sestavě. Ríša Brázda a kluci Mo-
tlovi sice relaxovali po Pribináč-
ku, ale vezli jsme s  sebou dvě 
nové posily: Martina Poláka 
a Petra Pečenku. V turnaji star-
ších žáků hrál David Dumek. 
Byla na něm znát únava z deví-
ti partií předchozího dne v Ha-
vlíčkově Brodě. I  tak ale uhrál 
3,5 bodu, což stačilo na 23. mís-
to mezi 41  startujícími. Škoda 

prohry v  předposledním kole, 
4,5  bodu mohlo znamenat 
TOP 10.

Turnaji dívek letos vládla tro-
jice Petra Masáková (Adamov), 
Julie Richterová a  Eliška Vav-
řínková (Lokomotiva Brno). 
Mezi sebou všechny remizovaly, 
ostatní soupeřky většinou po-
rážely, takže nakonec rozhodo-
valo pomocné hodnocení, kte-
ré měla nakonec nejlepší Petra; 
Julča skončila druhá. Eliška se 
ztrátou půl zápasového bodu 
obsadila třetí místo.

A všichni naši ostatní chlapci 
bojovali v turnaji mladších žáků. 
Petr Pečenka získal na  svém 
prvním velkém turnaji 4  body, 
tedy nadpoloviční většinu, což 
je obrovský úspěch! Čtyři body 
mu stačily na celkové 21. místo 
v  poli čítajícím 73  hráčů. Mar-
tin Žaža nasbíral také 4  body, 
ale díky horšímu pomocné-
mu hodnocení skončil o  sedm 
míst hůře. A skupinu čtyřbodo-
vých uzavíral na 36. místě Rudík 
Richter. Lukáš Moos vybojo-
val 3 body a obsadil 50. příčku, 
Martin Polák získal 2  body 
a  umístil se na  68.  místě. Pro 
poslední dva jmenované to byla 
také první zkušenost s  velkým 
krajským turnajem.

OP Brno-venkov 
(dospělých)

Na  první zápas nové sezony 
k  nám přijelo v  neděli 20.  10. 
2013 družstvo ŠK  Střelice  „B“. 
Tím, že přijeli v  šesti lidech, 
nám vlastně darovali bod, který 

si na sedmé šachovnici připsala 
Julča Richterová. Ale jinak nám 
soupeř nedaroval nic. Po  třech 
remízách  – Daniela Dumková, 
Pavel Kadeřábek, Jan Karber  – 
a jedné prohře – Miloš Šic – byl 
stav vyrovnaný 2,5:2,5 a  po-
slední dva zápasy – Rudolf Kla-
pal, Karel Prokeš  – se hrály až 
na  praporky. Tedy hlavně Stře-
ličtí byli v  časovém presu, ale 
ani to jim nezabránilo v  obou 
rozhodujících utkáních zvítězit 
a tím stanovit celkové skóre zá-
pasu 2,5:4,5. 

Druhé kolo se hrálo 10.  11. 
2013 v Brně s Lokomotivou „K“. 
Původně jsem se domníval, že 
budu hrát na  poslední šachov-
nici proti panu Miloši Kocí-
mu. Ale na soupisce Lokálky se 
u  sedmé desky objevilo jméno 
Michal Štoudek, který je dese-
tiletou nadějí Loko Brno a den 
před tímto utkáním krásně vy-
učil Rudíka Richtra v  zápase 
KP  DMD. Když mi po  hodině 
a  čtvrt „věnoval“ dámu a  střel-
ce, bylo rozhodnuto – 1:0. Julča 
hrála s  Tomášem Kocím, který 
jí ve střední hře nabídl remízu. 
Julča odmítla a  následujícím 
tahem přišel Tomáš o  figuru. 
Tuto výhodu Julča přeměnila 
ve vítězství – 2:0.

Pavel Kadeřábek podle svých 
slov partii s Vojtou Strakou po-
kazil a byl rád za  remízu. Ved-
li jsme 2,5:0,5, chtělo to ještě 
bod. Daniela Dumková sved-
la zajímavou bitvu s  Jiřím Ba-
ťou. V  koncovce D  + 2V  + 5 
proti D  + 2V  + 4 stála c pěš-
cem na  7.  řadě, soupeř špatně 
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spočítal výměnu, a  když o  jed-
nu z  věží přišel, partii vzdal  – 
3,5:0,5 (paráda, už jsme nemoh-
li prohrát!).

Karel Glacner si získal v sou-
boji s  Maruškou Tancerovou 
převahu věže s jezdcem a třemi 
pěšáky proti dvěma střelcům 
a  dovedl partii do  vítězného 
konce – 4,5:0,5 (už jsme vyhrá-
li!). Karel Prokeš bojoval s On-
drou Zámečníkem a  doved-
li partii do  remízové koncovky 
nestejnopolných střelců s  dá-
mami a  čtyřmi pěšci. Nakonec 
se vyměnily dámy, a  po  usta-
vení naprosto čisté remízové 
pozice skončila partie dělbou 
bodu – 5:1.

Rudolf Klapal šel v duelu s Te-
rezkou Kocí do koncovky jezdce 
proti střelci s  pěšcem víc (6:5). 
Pak to vypadalo ještě zajímavě, 
protože Terezka uvolnila h slou-
pec a  pěšcem stála na  6.  řadě 
a už jsme viděli bod pro Loko-
motivu. Ve finále zůstali na  ša-
chovnici králové a  na  jedné 

straně střelec, na  druhé jezdec 
a tedy další dělba bodu – 5,5:1,5. 
Krásný výsledek!

Ke 3. kolu jsme v malém sále 
Dělnického domu 24.  11. 2013 
nastoupili v  (téměř) základ-
ní sestavě, Lokálka  „L“ přijela 
také v „téměř“ základní sestavě, 
protože ze základní sedmičky 
přijelo šest hráčů. Julča tak do-
stala bod zdarma, pak vyhrál 
Miloš Šic po  hrubce Michaela 
Kureše, který si nechal sebrat 
dámu. Jan Karber přehrál Mar-
tina Hrůzu, Rudolf Klapal pora-
zil Jiřího Strnada. Daniela slibně 
rozehranou partii lehce pokazi-
la, a i když Dominik Hrůza po-
mýšlel s  pěšcem víc na  výhru, 
pozice na šachovnici mu to ne-
umožnila a  nakonec se musel 
smířit s remízou. Pavel Kadeřá-
bek prohrál s Patrikem Pospíši-
lem a na první šachovnici proti 
Karlu Prokešovi uspěl Miroslav 
Hurta (vedoucí soutěže). Cel-
kové vítězství 4,5:2,5 je velice 
potěšitelné.

3. 12. 2013 
Tradiční Mikulášský 
turnaj v Ivančicích

Vyrazili jsme v hojném počtu: 
Lukáš Moos, Petr Pečenka, Ru-
dolf Richter, Martin Žaža, Petr 
Staněk, Václav Motl, Arnošt 
Motl. Letos se domácí nenechali 
co do počtu účastníků zahanbit 
a  doplnili startovní listinu šes-
ti účastníky. Turnaj byl velice 
vyrovnaný, protože mládežníci 
většinou hráli moc rychle, nebo 
„neviděli“, „přehlíželi“ a  po-
dobně. Všech pět utkání nevy-
hrál nikdo, zato čtyřbodoví byli 
hned tři borci, mezi nimiž pořa-
dí určilo až pomocné hodnoce-
ní. Vítězem se stal Rudík Rich-
ter, na  druhém místě skončil 
zástupce domácích Matěj Abra-
hám, na třetím místě se umístil 
Petr Pečenka.

Aleš Dumek
(převzato a zkráceno z webu 

sachy.zastavka.cz, kde najdete plné 
verze článků)
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V  průběhu podzimu jsme 
se s  přáteli setkali na  Drakiádě, 
v Začarovaném lese a na Miku-
lášské nadílce. Společně jsme ne-
úspěšně čekali na vítr pro draky, 
plnili těžké úkoly od  pohádko-
vých postaviček v  začarovaném 
lese a čekali, zda si naše děti od-
nese čert nebo dostanou slad-
kou mikulášskou odměnu. Nově 
jste mohli navštěvovat hernič-
ku a  kroužky pro nejmenší děti 
s  rodiči. Informace a  fotogra-
fie z našich akcí najdete na face-
booku (www.facebook.com/
ddmzastavka).

Jsem rád, že jsme vás mohli 
pozvat i  na  další zajímavé akce 
proběhnuvší do konce roku 2013. 
Mnoho z vás se přišlo do DDM 
podívat se na  výrobky dětí při-
pravené pro Vánoční výstavu 
nebo jste se s dětmi zúčastnili pe-
čení vánočního cukroví. Všech-
ny potřebné informace o dalších 
aktivitám DDM Zastávka najde-
te na našich internetových strán-
kách www.ddmzastavka.cz.

S koncem letošního roku Vám 
přeji krásné a  klidné vánoční 
svátky a  mnoho úspěšných dnů 
v  nadcházejícím roce a  dou-
fám, že se spolu setkáme na ně-
které z  akcí pořádaných DDM 
Zastávka.

Michal Kříž, ředitel DDM 
Zastávka
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VÍ NOVINKY Z DOMU DĚTÍ 

A MLÁDEŽE ZASTÁVKA



Hernička pro děti s maminkami v DDM Zastávka

Pohádkové postavy Začarovaného lesa 
DDM Zastávka



Svaz neslyšících a nedoslýchavých při pobytu 
v Luhačovicích

Klub seniorů při vycházce do Senorad a Nové Vsi
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